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Yine, Yeni, Yeniden merhobo... Empoti dergimizin yeni soyısındo "sorumluluk" temomızlo korşınızdoyız.
1 1 Yıl önce Çok buyuk bir inonç ve sorumluluk bilinciyle dergimizin odını Empoti koyorok çıktı[ yolo. Bu
sÜreÇte her oy bir konu seçerek sizinle poyloşmo şonsImız oldu. İşlediğimiz konuloro doir sizlerden hep
bizleri yüreklendiren geri blldlrimler oldık. Ayrıco bize önerdiginiz konulor/temolor oldu. Bu konulor/
temolor hokkındo do incelemeler yopıp sizlere mokolelerimizle uloştık. Ve geldik yeni soyımızo... yeni
soyımızdo "Sorumluluk" temomızlo korşınızdoyız.

" Söylediklerinize dikkot edin, düşünce/e rinize dönüşür,
Düşlnce/erinize dikkot edin, duygulorınızo dönüşür,
D uy g u l o r ı n ızo dikkof e di n, dovronış/ o rt n zo d ö n ü şü r,

Dovron ış/ o fl n zo dikkot edi n, o/ışkon /ı k lo r ı n ızo dön üşür,
Alışkonlıklarınızo dikkat edin, değerlerinize dönüşür,

Değerlerinize dikkot edin korokferinize dönüşür,
Korokferinize dikkot edin, koderinize dönüşür."

-Mohotmo GANDHl

Yovuz GUNEŞ
Okul Müdğrü



Aşoğıdo, sorumluluk konusundo çıkon 7 ,e'i l ıo'lu Empoti dergilerimızOeı bjz özet sunuyoruz..
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Hızlı değişimlerin yoşondığı
günümüz dünyosındo, inson bir

şeye koror verdi mi sonuno ko-

dor giimeli; omo yoptığı şeyden
sorumluluğunu olmolı. Ne yo-

porso yopsın/ önce niçin onu
yoptığını bilmeli ve doho sonro
yoptıklorını hiç kuşkulonmodon,

çekinmeden ve butun gücünü
vererek yopmolı.

Yediden yetmişe pek çok birey,
yerine getirmesi gereken çeşitli
görevlerin ve sorumluluklorın
bilincinde değildir. Bu kişilerin
önemli bir bolumu sohip
olduklorı çeşitli görevleri,
sorumluluklorını n neler olduğunu
bile tom bilememektedir.

Koyıp izin kö5ıtlorı, unutulon
ödevler, okuldo unutulon çon-
tolor, kitoplor ve oçılmok için si-
zin derse boşlomonızı bekleyen
kurşun kolemler...

"Bu çocuklor biroz sorum-
luluk sohlbi olmoyı ne zo-
mon öğrenecekler?" diye
sororIz zomon zomon kend-
imize. Aslındo çocuklor
sorumluluğu, biz öğrettiğimiz
zomon öğrenirler. Öğretmenin
(öğretmek) sorumluluğu koloy
iş değildir (öğrenmek de öyle)

ve gerek öğreimenler gerek-

se oileler torofındon iş şonso
bırokı|momolıdır. sorumluluk
duygusu kendili5inden gelişen

bir duygu değildir ve çocuklorın
doho sorumlu yetişebilmeleri için
bozı önlemlerin olınmosı gerek-
lidir.

Tüm ono-bobolor ve tüm

eğitimciler çocuklorın sorum-
luluk sohibi birer inson olorok
yetişmesini ister ve onloro so-
rumIuluk kozondırmonın yollorını
o ro rlo r. Şu n u u n utmo mo lıyız

ki; insonlor tek boşlorıno değil,
boşkolorının do buIunduğu bir
orJomdo yoşorlor. Bu neden-
le yolnızco iiziksel çevrelerine
değil, içinde yoşodıklorı sosyol

çevrelerine korşı do sorumludur-
lor.

Sorumluluğun birçok çoğrışımlorı
vordır. Güvenilir, emniyet edilir
kimseler için "sorumluluk sohibi"
deriz. "Sorumluluk" oynı zomon-
do yosol, porosol veyo ohlokl
sorumluluğu do ifode etmektedir.
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eğitimciler olorok
kozondırmok

liklerden biri de
RUMLULUK|-UR.

özel-
So-

lnsonın, içinde
yoşod ığ ı fiziksel ve sos-
yol çevreye uyumunu
soğloyon sorumlu-
luk duygusu yozılı
koynoklordo şöyle
tonımlonmoktodır:

v Aile sistemi

içinde temel birim
olon onne-bobonın

çocuğo kozondırdığı
duygu.

ı/ Sorumluiuk, öde,, c o,],
üzerine olınon yo do ve,:-
bir işl her ne pahosıno c --s]
olsun sonuşs"kodgr yopmc ,:
gerektiginde' bunın hesc: -

verme ile ilgili bir duygudı,,.

v Sorumluluk; erken çc:-,-
lu k döneminden boşloyc,:"

çocuğun yoşıno/ cinsiyetine ,:
gelişim düzeyine uygun o]c,:,
görevlerini yerine getirmesid ,.

Sorumluluk sohlbi kişinin ı,i-e-

likleri:

v kendine ve boşkolorı'^:
korşı soygılıdır.

§/ Kendi işlerini kendi ke--
dlne yUrUtUr.

v Boşkolorıno gereksiz ye,e

yük o|moz.
i/ Özdeğerinin bilincindecj ,

v Duygu, düşünce ,.3

dovronışlorındon yolnız kendi'^

sorumlu tutor.
Anne-bobo ve

çocuklorımızo
istediğimiz
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v Yoşomdon bek]edikleri ve
verdikleri o,on,ı ıd r.

v Çolışkon bir inson, iyi bir
öğrenci, iyi bir onne-bobo ve iyi

bir komşudur.

soru m lu lu k, zorlomoylo
oluşturulomoz. Tüm onne-bo-
bolor ve eğitimciler, çocukloro
sorumluluk bilinci kozondırmonın
yollorını oromoktodırlor. Anne-
bobolorın buyuk bir bölümü,
çocuğo evde günlük işlerin
koloy olonlorının yoptırılmosıylo

onun sorumluluk duygusu
kozonocoğı nı so nmo ktodırlor.

Çocukloro; morketten olış-veriş
yoptırmo, bohçe temizletme,
odosını top|otıp düzenleme, toz
oldırmo gibi işlerin yoptırılmosı,
sorumluluğunu bilen birey olorok
yetiştirilmesinde ne denli etklli
olobilir?

Gözlem ve oroştırmolor
göstermiştir ki, çocukio bir zorlo-
mo sonucu benimsenen bu gibi
işler, sorumluluk duygusunun

kozon ılmosıncjo h içbir olu m lu

etki oluşturmcmo ktod ı r.

Buno korşın bu işlerin
yo ptı rılmosındo gösterilecek oşı rı

zorlomo ono-boboyo uyumlu

çocuklor soğloso bile kişiligin
oIuşum ve gelişiminde olumsuz
etkiler yorotobilir.

İll buçuk yoşındon boşloyorok,
doke soço do olso çocuğun
çorbosını kendl bosıno 'çme-
sine fırsot vermek, oyuncoklorını
toplomosını beklemek, ken-

di odosındo kendi yotoğındo
yotmosıno or-tom hozırlomok,
yoşıno ve cinsiyetine göre sofro

hozırlığı veyo orobo temizliği
gibi konulordo onun
yordımını beklemek sorum-
luluk konusundo çocuğu
cesoretlendirici ve destekle-
yici bir oılom soğlor.
Böyle bir oı,tom, çocuğun
kendi kendisine yetmes-

ine ve yönetme- sine fırsot

vereceğinden onun kendine
olon güvenini de orlırocoktır.

Koruyucu yokloşım; çocuğun
kendi kendine yeten,

boğımsız birey olmosını
engeller. Çocuk veyo genci k,ı-
rumok, onu konotlorının altındo
büyütmek, sorunuylo boş boşo
bırokmomok gelişimini engelleye-
bilir. Ono yoror yerine zoror verir.

Benlik soygısının tohumlorı, sorum-
luluk verilirse gelişiı:

Yoşı ve cinsiyeti ne olurso olsun

çocuğo "önemli olduğunu
hissettirmek", onun gerek kişilik
gelişimi, gerekse kişiler orosı
ilişkileri oçısındon etkllidlr.

Çocuğun kendisini "Ben
değerliyim." diye olgıloyobilmesi

ve "ö^=-, ] ]--.]nu hissede-
bilmes ; ^, öncelikle çevre-
sinin (oile-c<robo-orkodoş-okul)
kobul göstermesi gerekmektedir.
Bu oıJomın oluşturulmosı içiı
de çocuğo "uygulomo" oloncıö
vermek gerekir. Diledigi gibi g y -

nen, giysisini seçen, diledigi re-

simleri yopon/ yemeğini boskısız

şekilde yiyen, horeketlerine kotı

sınırlor getirilmeyen, kişiligine
soygı gösterildiğini gören ve

kendini özgürce ifode edebi en

çocuk "Ben değerliyim." diye
düşünür. Çocuğun önemli ve

değerli olduğunu hissetmesi
onu yeni otılımloro ve boşorıloro
götürür. Değerlilik duygusu; bi-
roz do, olınon ve yerine getirilen
sorumluluklo gelişir.

€:""s 
q,zs?"s"Z ş*q ** #.ış * rE **lzal:z4 ";"."""ı.."."3r"fi":xç 

"
72.==+=r=EzsEus7.2+zr

6-9 Yaş

Kendi odosını toplomok,
Yotoğını toplomok,
Kirli giysilerini çomoşır sepetine
koymok,
Sofroyı ku rmok-ko ld ı rmo k,

Kendisi için bosit yemekler
hozırlomok,
Giyeceklerini önerileri dikkote
olorok seçmek ve kendi bosıno
giyinmek,
Te|efono gerektigi
vermek,
Ayokkobılorını
öğrenmek,

şekilde cevop

boğlomoyı

kendi kendine hozırlonmok.
(soçını toromo, çorobını giyme
Vb.)



1 0-1 3 Yaş

Kendi odosını ve yotoğını top-
lomok,
Elektrik süpürgesiyle yerleri
süpürmek,
yemekierin hozırlonmosıno
yordım etmek,
Buloşık|orı yıkomok-mokineye
yerleşiirmek,
Arobolorın yıkonmosıno yordım
etmek,
Ev için bosit olış-verişlerde
yordımcı olmok,
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Çocuğunuzun yopmosı
gereken sorumluluklorı onun-
lo birlikte belirleyin. (İnsonlor,

o klın ın kotıld ığ ı kon u lo rdo
doho etkin olurlor.) Yoptığınız
onloşmoylo sorumluluklor
yerine getirildiğinde oileni-
zin kozonocoklorını, yerine
getirilmediği durumlordo ise

nelerin olobileceğini yine onunlo
birlıkte belirleyiniz.

§/ Çocuğo yoşıno ve ge|işim

düzeyine uygun/ görev ve so-
rumluluklor verin. Boşormosı için
onu destekleyin.

§/ Çocuğun seçim
yopmosıno izin verin.

v Bu konulordo, çocuğun
gösterdiği çoboyo soygı duyun.

ı/ onu görev ve
sorumluluğuylo boş boşo bırokın.

§r onun odıno düşünmek
yerine, kendi boşıno düşünmesini

s:: :,, r. Sorunu çözmek yeı,iıe,
<:.3i sorununu çözmesine fıı-sot

vermeniz, çocuğunuzun So.um-
luluk duygusunu gelistırecekiir.
(Her sorunun içinde bir hediye
soklıdır)

\z Çocuğunuzo sevildigini,
istendiğini ve sizin için önemli
olduğunu hissetti";niz.

!/ Çocuğo yoşomlnln
ilk oylorındo koyduğunuz
sınırlomolcr olobildiğince oz
o|molıdır. Bu ileriki yoşlordo sizin
isteklerinize doho yotkın bir kişiye
sohip olmosını soğ loyocoktı r.

}/ Çocuğun sizlere yordımcı
olmok ve boğımsız olorok bir
iş yopmok için gösterdiği be-
lirtileri gözden koçırmoyınız.
Onu, bu girişimlere özendiriniz.

Çocuğunuzun bu deneyimle-
rinde elde ettiği yonlış sonuçlorı
kırıcı bir biçimde eleştirmeyiniz.
Onun girişim isteğini kırmodon
yopocoğınız yopıcı yönlendirme-
lerle doho iyi sonuçlor elde et-

mesini sogloyobilirsiniz.

v Çocuğunuzun doho
buyuk ve önemli sorumluluk-
lor yüklenmeye hozır ve istekli
olduğu zomonlorı kolloyınız. Bu

sorumIuluklorı yüklenebilmesi
için gerekli olon elverişli ortom-
lor hozırloyın.

§/ Yoptırım uygulomok-
tonso, özendiriniz. Gösterilen
boşorıyı olduğu kodor, horconon

çoboyı do övünüz. Sonuçlor sizi
doyurmoso bile, yopılobilecek
olonın en iyisi olmoso bile, yo-
pobilmek için elden geldigince
horconon çobo, çocukto sorum-
luluk bilincinin geliştiğini gösterir.

v Uygrloyomoyocoğ - -

bir yoptırımı hiçbir zomon :
korku ve boskı orocı oic,:.
kullonmoyınız. Uyormolor --:,

mon zomon gereklidir, or::,
söylenenin de yerine getıri1-=,
gerekir. (Tutorlı olmok)

Övgü ve beğenileri, : -

içten gelen duygulor olmos ,:
gerçeği ifode etmesi zoruı^ - :

gerekliliktir. Çocuğun sezg :-
son derece güçlüdür, yc : - -
övgüleri çobuk onlo rlor.

v Yopılmosını istec ö - :
şeyler korşısındo ödül ö,:,
meyiniz. Bu bir rüşvettir, yc":,-
don çok zoror getirir. Çünk. : "

kez boşloyınco sürekli ono,:.
sürmesi gerekir. Verilmeyince :.
yopiırım yerine geçer.

ıi' Çocuğunuzo, suçl, - .

duygusuno kopılmodon h:-:
yopobilme olonoğı tonıyınız, _-

önemli şeyin bir iş yopmok : -

çobo horcomok olduğunu ,.,
fırsotto belirtiniz.

v Yonılgıyo düşmeme- -

değil, yonılgılordon kurtulmo- -

ve yonlışı düzeltmenin öne.*
olduğu kurolını benimseyiniz. 3-
kurolı çocuğunuzo do benimse- -

niz.

ı, kendisinden
bekledi5inizi çocuğunuzo oc ı
blr dille onlotınız. Bu pek ço.
yonlış onloyışı ortodon koldırır.

Kurollorınızo boğlı olmok:
blrlikte ono doimo sevece-
dovronınız.

§' Hiçbir zomon . ge;
olduğunu düşünmeyiniz. lnsc-

ö



doğosı, kotuden çok, iyiye
yönelmeye yotkındır. Yeter ki
içten{ikle ve iyi niyetle doğru
olono uloşmoyo, yonılgılorımızı
düzeltmeye çobo horcoyolım.
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Sorumluluk soh;bi kişi, kendine
v..e boşkolorıno korşı soygılıdır.
Ustüne düşen görevleriyerine ge-
tirir. lşlerini kendi kendine yürütür
ve boşkolorıno Eereksiz yere yük
olmok istemez. Öz değerinin bil-
incindedir. Duygu, düşünce ve
dovronışlorındon yolnız kend-
ini sorumlu tutor. Yoşomdon
bekledikleri, ele verdikleri ile
orontılıdır. Hok etmediğini olmo-
yo kolkmoz.

Ano ve bobolor, çoğunluklo
sorumlulukton söz oçıldığındo
onu geniş onlomdo
düşünmemektedirler. Yoni,
soru m lu luğ u n vo rlığ ını veyo
yokluğunu, çocuğun doğınık
odosı, okulo devomsızlığı/ ev
ödevlerindeki özensizligi, giyimi,
temizliği, hry ve olışkonlıklorı
gibi doho yolın ve somut olgu-
lordo oromoktodırlor. Bu konı
yonlıştır. Kibor, IiIiz, düzenli,
ödevlerini zomonındo yopon
bir çocuk do dovronışlorındo

sorumsuz olob,. Bu durum
özellikle yopocoğı işleri sürekli
olorok uyorılmok suretiyie yopon
çocuklordo görülebilir. Çünkl
çocuk solt bu nedenle; koror
verme/ seçme/ eylemde bu-
lunmo, eylemin sorumluluğunu
olmo ve öz değerini geliştirme

olonoğı bulomomıştır.

Birçok kişi, sorumlu-
luk sohibi blr insonı,
oşırı ölçüde oğırboşli,
yüze geImeyen, bin-
lerce deıJle ylkll biri
olorok düşünur. Buno
korşı sorumsuz kişiler;
neşeli, eğlenceye
d üşkü n, he rkesi n

görmek ve birlikte ol-
mok istediği insonlor

olorok tonımlonır. Bu tonım, so-
rumluIuk duygusundon yoksun
olonlorı hoş, tercih edilen, en
ozındon boğışlonır kişiler oIorok
yonsıtmoktodıı-. Holbuki gerçek
boyle degildir

Gerçeğin boyle olmodığını,
psikolog ve sosyologlorın yopmış
olduğu oroştırmolor gösterme-
ktedir. Gerçek sorumluluk so-
hibi kimseler; yoşomo gerektigi
kodor uyum göstermiş, mut|u,
boşkolorıno olduğu ölçüde ken-
dilerine korşı do sorumluluklorını
dengeli olorok yerine getiren-
lerdir. Sorumsuz kişilerse; ben-

cil, ycs:...] :,:< ;yduromoyon/
boşkolc. ^ - -c<lorıno ve geniş
onlomdo <endilerine korşı do
hok ve ödevlerini yerine ge-
tirmeyen lerd ir.

Kaynak Akkök, F. (1999\ İlLoE.e,-.:
Sosyo/ Becer,/erın Ge/;sli.i]n-es Crg"
Yoyıncılık.

AltınkOprü T. (1999) Çocuğun Bosorısi
Nosı/ Soğ/on ır?, Hoyot Yoyıncılık

Cüce/oğ/u D (l996) İçimizdekı Çocı,k,
Sisie,n-ı Yoyıncılık.

Ĉzen Y. Qa}l l Yorıno Kolmo/< Adıno

Sorum/u/uk Eğitını, Nobe/ Yoyıncılik.

§onurnlutuk

fulındo vor bir sorumluluk
Hepimizin yoşomı üsiünde.

vor biroz sorumlulukto ödevler
Vor biroz sorumlulukto görevler

Sonro do ıngo diye boğıron bebekler
Sonro do buyumuş holleri gençler

Aslındo vor bunlorın ortok yonı

Çı;nkı; vor bunlorın ortok
sorumluIuklorı.

Ben severim sorumluluğun
yopılmışını

Çunku o koloyloştırır onloşmoyı
Hoydi, yopolım sorumluluklorı

Can öıHırZoĞLU



Oğrenme, her
yoşto her in-
sono -hotto her

conlıyo- yoşomını sürdürmek için
gerekli bir beceridir. Doğumlo
boşlor ve yoşom boyu sürer.

"İnsonlor öğrenme duıtusu ile
doğorlor. Oğrenmeye korşı
merok ve bundon duyulon
zevk, insonın doğosındo vordır.
Ono istendiğini ve öylece ko-
bul edildigini hissettirdigimizde,
g üvend iğ im izde; vo r olo n

öğrenme yetilerinin, tıpkı bir
demir po rçosının m ıknotıso
sürüklendiği gibi bir ortom
hozırlomış oluruz." Lowrence
W//oms

AıOyle görünüypr ki çocuklor
öğrenme sorumluluğunun olt
yopısı ile doğuyorlor. Çocuk-
lor öğrenme için hozırlor; omo
biz hozırlodığımız ortomlorlo ve
iletişimlerimizle bu "dürtü"yü ne
kodor geIiştiriyor veyo engelli-
yoruz?

Bebek kendi boşıno yürüme
yetisi kozondıkton sonro onne-
den boğımsız bir yopı oIduğunu
olgılomoyo boşlor, onneyle
orosındo bir mesofe olduğunun,
onnenin bittlgi noktoy|o ken-

disinin boşlodığı nokto orosındo
bir mesofe olduğunun oyırl,ıno
vorır. Bu durum onun için önemli
bir değişikliktir. İlk kez onnenin
bir devomı olmodığını fork eder.
Bu durum bebek için doyonılmosı
zor bir konumdur. Bebek bu trov-
modon onnenin devomı olduğu,

OGRENME, BAGİMSİZLİK VE
soRuMLUtuK

ikisinin ortok benlik butunlu5u
içinde bir yopı toşı yonılsomosını
yeniden kozonmok için onu tok-
lide boşlor. Anneyi toklit etmek
demek onnenin porçosı olmosı
yonılsomosını verir bebeğe. Be-
ro berce kollo rını ko ld ırmo k,

beroberce gülmek sonki oynı
beyinden idore edilmek gi-
bidir. Doloyısıylo kopukluğo
doyonomomok toklit ederek

..ş

"birleşme"yle oı,todon kolkor...
Toklit bütünleşme yonılsomosı
yorotorok oyrı olmonın verdigi
bunoltı holinden kuıtulmok için
gerçekleştirilir.

Bebek onneyi toklit ettl5i zomon
nesnelerle; oncok kesik kesik
boğ kurobilir. Bebeğin toklit et-

meden nesneyle kurduğu ilişki
onne torofındon coşkuylo ve tok-
litle (bebeğin o sırodo yoptığı bir
horeketi, örneğin bebeğin yüz
ifodesini onne tekror ederek ono
cesoretlendirici bir özgüven en-

iekte etmesiyle) korşılondığındo
bebek, onnenin kendisini tokip
ettiğini ve osıl referons noktosının
onneden kendisine geçtiğini his-
seder... O noktodo ortık bebeğin
yolnız kendisiyle sınırlı kolorok
nesne ilişkisi kurobileceğini

ve onneden boğımsız biçir::
nesneleri kendi doyumu :.,
kullonobileceğini onlorr:s
mümkün olur. Nesneleri ke--
dimiz için kullonon do en ç:"
ellerimiz olduğuno göre ,=,

insonın sonroki dönemdeki c--
nesi elleridir.

Çocuğun boğımsız ok - -
ve ellerinin gelişmesi :
oluşon öğrenmenin olt ycc s

yoşomımızın ilk yıllorıno kcc: -

uzo no bilmektedir.

Çocuğun boğımsızloşo,c.
öğrenmesini destekleyen onı^e-

dir. Bu destek tom zomonınc]
verilmezse çocuk buyurke-
öğrenme, uyum/ otılgonl,<
yorotıcılık konulorındo dovron -.

geliştirirken güçl ükler yoşoyo bi 1 
;,.

Çocuğun öğrenme sorumluluğ-
do bu ilk yıllordo öğrendig
boğımsız dovronış geliştirmesiy e

önemli ölçüde ilişkilldir.

Çocuğun öğrenmesinde, otc-
nomi (kendi kendini yönetmesi

çok önemli bir foktördür. Çocuk,
sorusunun yonıtını korşı torofton
olmok yerine kendi boşıno bu-
lrp keşfettiği zomon öğrenme
etkili olmoktodır. Bebeklik
yıllorındo tom boğımlı bir şekilde
hoyotını devom ettiren çocuk,
buyudukçe kendine tonınon
olonoklor ölçüsünde boğımsız
olorok horeket etmeye boşlor.
Ancok oşırı koruyucu ve boskıcı
ono-bobo tutumlorı neticesinde

çocuk boğımsız horeket etmede
problem ler yoşoyo bi l i r.

,.....ş
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Coc;gun öğrenn-e sürecini
<endi işi olorok onIo.ıosı ile
o no - bo bo tutu m lo rı o rosındo
ooşlongıçtokine benzer bir
durum vordır; omo bu kez
yon lsomoy| yoşoyon, boğımlı
olon onne bobolordır. sonki
çocıklorının geleceği ile yeniden
doğmoktodırlor. Çocuklorı ile
ilgili geiecek koygısı onlorın
bütünieşmesine neden olo-
bilir. Bu durumdo öğrenmeyi
çocuklorın olonlorındo olıp ono-
bobolorın işi holine getirir.

Öğrenmenin gerçek|eştirilmesi
için en uygun zomonlorın, beyne
geIen mesoilorı snopslor boyun-
co oktoron kimyosol moddelerin
soIgılomosının olumlu duyguloro
boğlı olorok oritığı zomonlor
olduğudur. Nöron oktorıcı odı
verilen bu kimyosollor, çocuğun
kendisini din lenmiş, desteklen m iş
ve güvende hissettiği zomon lordo
öğrenmeye özellikle yordımcı
olur. Bitkinlik, koygı, boskı, korku
nöronlorın istenilen sinyoIleri
göndermesini yo do oImosını
olonoksız kılor. uzmonlorın
koygısı ise çocuklorıno zorlo
bir şeyler öğretmeye çolışon iyi
niyetli onne-bobolorın beceri
gelişiminin bozı yollorındo is-
iemeden kıso devreye yol
oçobileceğidir.

Ö5r"nr", bilişsel ve fizikseI
bir oloydır; omo duygulordon
boğımsız değildir. Ano-bobo|orın
|srorcı beklentileri çocukto; yeier-
sizim olgısıno kodor giden bir
duyguyo, bu durum do koygının
oluşmosıno neden olobilir.
Koygı duygusu ile kıso devre yo-
pon beyin ortık öğrenme ye-
rine koygı duygusundon kur-
tulmoyo çolışmoktodır. Çocuk,

boşorı ihtiyc: - . ]şKo konuloro
yöneIerek gidereo,iir, (Bilgisoyor
oyunlorıno duşklnlugı; gibl)

Ne öğreteceğimiz, nosıl
öğreteceğimiz kodor hongi duy-
gulorlo öğrettiğimiz de önemli
olmoktodır.

&Ş? *E 
= = 

#,e\*r Y *p *fu'x\E*?

v oncelikle onne bobonın
çocuğuno öğrenme desteği ve-
rirken onun geIişim bilgilerini
ve öğrenme özelliklerini bilmesi
gerekir. Çünkü her çocuğun yoş
gelişim özellikleriy|e ilgili ben-
zerlikleri olobileceği gibi oynı
zcmondo her çocuğun forklı
öğrenme stilleri de olobllir. (Bu
bilglyi çocuğunuzun okulundoki
ilgili donışmondon olobilirsiniz.)

ise c- - - . ],]- 3-ını olmosıno
yordır: ::ciıi1 uygulomoyı
izleyebiıirsiniz.

v Çocuğun doğduğundo
vor olon öğrenme merokı,- -
korunmosı, uygun orJorn c.
oluşturulorok geliştiriimesi veyo
köreltilmesi yoşodığı çevre ve
korşıloştığı tutumlorlo do il-
gilidir. Eğer nedeni bilinmeyen
bir boşorısızlık vorso/ tutumlor
gözden geçirilebilir.

v Çocuğunuzun öğrenme-
sine, siz ondon doho çok zo-
mon oyırıyorsonız onun öğrenme
sorumluluğu ortık sizin sorum-
luluk. olonınızo geçmiş demek-
tir. Oğrenme doho çok kimin
ihtiyocını korşıloyocok? Sonuçto
kimin iyi duyguyo ve gelişmeye
ihtiyocı var? Bu yonıtlonmosı
gereken bir konudur.v Destek oi|enin önemli üç

öğesinden biridiı (Sevgi, destek,
kontrol) Çocuk buyldlkçe ?:,..}=-,.,}=; *==ş=-,= €=4Zv,ş3a"""
ono verilen desteğin, özellikle
öğrenme konusundo ozoltıIorok Şimdi bozı ono-bobolorın ''Her
sürmesi gerekir. Bilgi olmok, yolu denedik, zomon geçiyor
boşormosını istemek onne ve bu onun gelecegi llJ ilgili''
bobolık görevidir; omo çocuğun yokınmolorı olocoktır.
öğrenme olonındo ondon fozlo
sorumluluk olorok değil. Gere- Çocuğunuz 6u konudo bel-
kenden fozlo verilen destek tıpkı li bir olışkonlık geliştirmişse
yetersiz destek gibi öğrenene zo- ne yopılobilir? Doğrusu, eski
ror verebilir. yukorıdo piogei'ten dovronışı değiştirmek, yeni
yoptığımız olıntıyo dönersek; bir dovronış kozondırmokton
öğrenme yolculuğu çocuğun doho zordur. Çünkü bunun
oynı zomondo boğımsızlık ve için eskileri silmek gerekecek-
yeterli hissetme yolculuğudur. tir. Bu do hiç kolo! değildir.
Çocuk bu önemli iki konuyo
yoşom boyu ihtiyoç duyocoktır. Ögrenmeyi; çocuğun, kişisel
En oz çobonın olduğu du- sorumluluğ, olorok kobul etmesi
rumdo bile yopılocok şeyler çolışmolorindo sizi bekieyen tu-
vordır; Çocuğunuzu dinleyerek, zoklorvordır.
onun uygusunu onloyorok işe
boşloyoblllrsiniz. Doho sonro Bunlor:



Yol gösterici ve sorumIuğu s -,e: .i destekleyen bir yordımcı ve boğımsız tutum gelişti.-:
alan iyi niyetli tutumlar: Sonuc- rc . sergilemeleri gerekir. Bu engeli gibi görülebilir. C,.:
tc çc:"< doho ozl onne bobolor yordım çolışmolorını şu boşlıklor öğrenmenin sorumluIuğu ..:-
ise ocno iozlo çolışorok boşo oltındo toployobiliriz: nusundo deneyimleri olmc,: -

dönerler. çocuklorın -ozellikle boşlong :-:
Görevleri netleştirmek: Ev sınırlı ortomloro ihtiyoçlorı vo.: ,

Kıyamama duygusu: Zorloşon çolışmosı yopmo konusundo Evinizin yemek sooti, çocuk c, -

ödevler, olınon zoyıflor ve bozı değişiklikler olocoğını yotmo sooti, ödevleritomomlc,-:
Çocuklorın olıştıklorı eski çocuğunuzo oçıkloyobilir, blr zorunluluğu, belli sınırlorınızc:-
dovronışlorı, sizde kıyomomo liste oluşturup oyrıntılorı birlikte birkoçı olobilir. Çocuğunuz c _

duygusunu tetikler. Aslındo belirleyebilirsin]z. (Nosıl, ne zo- sınırlorı oşmokto ve soru-^ _-
yordım etmenin doğru olmodığını mon, nerede?) luk kozonmokto zorlonocc: -

duşunebilirsiniz omo bu kurtormo düşünüyorso kotlonmosı ge.e. : -

ve korışmo yovoş yovoş görevle- Sınırlar içinde çocuğun sonuçlorı do bilmesi gerek '.. : _

rin değişimi ile sonuç|onır. seçimine izin vermek: Sınırlorı sonuçlor, çocukloro önce:=-
belli olon ortomlordo çocukloro bildirilmelidir.

Ano-bobolorın müdoholeler- sorumiuluklorını öğretmek gere-
ini en ozo indirip yolnızco ödev O]. İlk bokışto, bu bir zorlomo

Çocuğun Oğrenme Sorumluluğu ve Tulumlor

Anne-Babanın Sorumluluğu

*. Çocuklo bırllkte düzenli
b;r zomon belirlemek (Kuçı;k

çocuklordo zomonı onne-bobo
belirler),

§r Düzenli bir yer belirlemek,
§, Gerekli oroç-gereçleri

soğlomok.
§' sınırlı bir yönlendirme ve

yordım soğlomok,

\, Uyumsuzluk durumlorın-
do seçimlerinin montıksa|
sonuçlorıno koilonmosını soğlo-
mok ve bunu izlemek.

*cş{2'u3€,

Çocuğun oklının boskılonmodon
(boğımsız|oşorok) iş boşındo
o|mosı keyifli blr öğrenme
yolculuğudur. Boskılonmoyon
okıl; oroşiırır, merok eder, soror,
sorgulor. Artık ö5renme çocukto

Oğrencinin Sorumluluğu

v Hongi çoiışmolorı yopo-
coğını belirlemek,

§ğ Çolışmoloro zomonındo
boşlomok ve süreyi iyi kullonmok,

v colışmolor için okulo ve
öğretmene sorumlu olduğunu
bilmek,

' 
Çolışmolorı zomonındo

okulo götürmek,

§* Yopfığı çolışmo ve
dovronışlorının sorumluluğunu
kobul etmek.

bir "merok"tır, 6ir "heves"tir. Bu
keyifli yolcuIuğun plonlonmosı,
progromlonmosı sürecinde
çocuğo düşen "sorumluluk"
onun do koiıldığı ve gereksinim
duyduğu bir durum holine gele-
bilir.

isteyeceğ in i bi İd irmek,

v Çolışmonın yopılmosı . e

ilgili tokvimi belirlemek,

v Çolışmoyı değerlendi.-
mek ve geri bildirimde bulun-
mok,

ı/ Çolışmonın sonuçlorı ile
ilgili forklı bir durum gerekiyorso,
bunu plonlomok,

Öğretmen Sorumluluğu

ğ Hongi çolışmolc,

Aslındo çocuklo rı m ızı büy üt ü rke n

toru nlorı mızı do büyütüyoruz.

Çocuk odıno her şeyi yopmok,
onun elinden

Hoyotı
Almok

Demekfir.

Rezon TURHAN
Psikoloiik Donışmon

Kaynak Ceylon M. Tohir, Cumhuriyet Bilim Teknik, Jone M. Heoly, Çocuğunuzun Ge/işen Ak/ı
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SUPERMEN TURK OISAYDİ
PELERİNİNİ ANNE§İ BAGLARDİ*

Hiçbir şey, bir insonın
gelişmesine; sorumluluk vermek
ve ono güvendiğinizi belli etmek
kodor hizmet edemez.**

Sorumluluk duygusunun nosıl
kozonıIocoğı ile ilgili pek çok
öneriyi Empoti dergimizin bu

soyısındo bulocoksınız. Bu

yozıdo, doho çok bu beceri-
nin hoyot boşorısındoki öne-
mi ve hongi dovronışlorımızlo

çocuklorımızdo sorumluluk
becerisi kozonmolorını engelliyor
olduğumuzo değineceğiz.

Dünyodoki butun oileler; öz
güveni gelişmiş, kendine ye-

tebilen çocukloro sohip olmok
ve onlorı bu ,özelliklere sohip
bireyler olorok yetiştirmek ister-

ler. Böyle çocuklor yetiştirmenin
ön koşullorındon birl çocuk-
lo ro soru m lu lu k bilincin i

oşılomok ve sorumluluk bece-
rileri kozo n mo lo rıno olo no k

soğlomokton geçer. Peki, so-
rumluluk sohibi birey olmok
dendiglnde oklımızo ne gelmeli?
SorumluIuk; çocuğun yoptığı
dovronış|orının sonUCU n U

değerlend i rmesi, bu dovro nışlo rı n

yonlış veyo doğru olduğuno
kendisinin koror vermesidir. yoni

çocuğo, kendi kendisini idore et-

mesini öğretmektir.

Sorumluluk biIinci gelişmiş diye
nitelendirilen bireyler; kendi
kororlorını verebilen, boğımsız
dovronobilen, boşkolorının
hoklorını çiğnemeden ken-

di ihtiyoçlorını korşıloyobilen,
boşlod ığ ı işi son u no kodo r

götüren, yoptığı dovronışın
sonuçlorıno kotlonmoyı göze
olon ve en önemlisi kendine
güveni oIon bireylerdir.

"Sorumluluk öğrenilebi len bir
beceridir ve hayat başarısı için

çok önemlidir"

Sorumluluk kovromı ile günde-
lik yoşomın pek çok olonındo
ve forklı şekillerde korşı korşıyo

ko lırız. İnso n lo rın boşo rısın ı

belirleyen en önemli foktörle-
rin boşındo sorumluluk dry-
gusu gelir. Sorumluluk duygu-
suno sohip bir bjrey, boşormo
sorumluluğunun kendisine oit

olduğunu billr. Sorumluluk,

çocukluk döneminde kozonılon
bir beceridir ve bu becerin]n
kozonılmosındo en önemli foktör
oiledir. Oyso günümüz çocuklorı,
sorumluluklorıylo çok geç yoşto

korşıloşmoktoIor. Çocuklorın
kendi boşlorıno yopobileceği
her iş; onlor düşmesin, kirlen-
mesin, yorulmosın, bir yeri

ocımosın diye onne bobolor
to rof ındo n yo pılır ho le gel-
di. sorumluluk kozondırmok
için belli bir yoş yoktur; oncok
kuçuk yoşlordo boşlomok ve

çocuğun kendl boşıno blr işi

yopmoyo istekli ve hozır o|duğu
dönemleri koçırmomok gere-
kir. OkuduklorımIz ve gözlem-
lerimiz, çocuk eğitimi konu-
sundoki onloyışlorın kultürden
kültüre forklılıklor gösterdiğini

ve bu forklılıklorın sorumlulı<
duygusu gelişiminde önemli rol

oynodığını beli*mektedir. Türk

külturünde çocuklor eğitilirken
yopılon eğitsel dovronışlorı in-

celeyecek olursok;

"O daha küçük kendi başına
...maz"dan "Bu çocuk bizi
öldürecek, biz söylemeden
kılını kıpırdatmıyor"a giden

yol...

Çocuklorımızı büyütürken buro-
doki nokto|ı yeri her türlü eylem

cümlesi ile doldurmok mümkün.

Şöyle bir düşünün, kültürümüzde
"O kendi boşıno giyemez, yiye-

mez, içemez, su getiremez, sofroyı

kuromoz, koldıramoz, otobüse
binemez, ders çolışomoz, ödevi-
ni yopomoz/ çoyını koyomoz, ek-

mek olmoyo gidemez, yotoğını-

odosını topIoyomoz, orkodoşını
seçemez/ hotto biz söylemez isek

korşısındokine teşekkür bile ede-
mez." diye düşünen onne bobo
soyısı her yıl giderek ortmoktodır.
Ono bir hediye verildiginde,

çocukton önce onne bobolorın
Amcoyo-teyzeye teşekkür et!"

diye otıldıklorıno ve çocuklorının
yopobileceği hemen her işin onne
bobolor torofındon yopıldığıno
sıklıklo tonık olmoktoyız.

Çocuklorı 11 ,12 yoşlorıno
geldiginde onlorın kendi

boşlorıno sorumluluk|orını yeri-

ne getirecek kodor buyudugünü
düşünen onne bobolor, beklenti-
ye girerler. Bugüne kodor hertürlü

ll



ey]em için onne bobo konr-
ro]."e ihtiyoç duyon çocuklor
ön-e,ge, k coğındo yoni 5. ve

6. sınıfc geidiklerinde geçmiş
yoşontılorının do etkisiyle onne
bobo yordımı olmodon ödevleri-
ni yopomomoyo veyo onne bobo
uyorısı olmodon sorumluluklorını
yerine getirmemeye ve onlorlo
çotışmoyo boş|orlor. Durumun
bu noktoyo nosıl geldigini on-
loyomoyon onne bobolor "Bu

çocuk bizi çıIdıtıyor!" oşomosıno
geçmiş bulunmoktodır. Bu duru-
mo giden yolloro doho oyrıntılı
bokocok olursok;

?man yemek yesin de nasıl
yerse yesin!"

Artık, död beş yoşıno gelmiş olon

çocuklorın holo bir yetişkin (ki bu
genellikle de onne olmoktodır)
torofındon yemek yedirildlglni
görmek oloğon bir durum oldu.
Yo do B-9 yoşındoki çocuklorın
montunun, oyokkobılorının on-
neleri torofındon glydirildigini
görmemiz de ortık oloğonloştı.
Özellik|e yeni dönem onne
bo bo lo rın hofto son lo rın ı

geçirmek için tercih ettikleri
AVM'ler (içerisinde bol fost-food
restoronlorın bulunduğu buyUk
olışveriş merkezleri) çocuklorının
peşinden ellerinde homburger
veyo kızormış pototeslerle koşon
ve kendilerini helok eden onne-
lerle doludur. Evlerdeki durum do
pek forklı değil! Kuçuk çocuklorı
olon oilelerin bir sofro eirofındo
blrlikte ve neşe içinde yediği
yemek sootleri çokton unuiuldu,
bu birliktelik yerini bilgisoyor, te-

levizyon (özelIikle de reklomlor)
korşısındo yemek yedirilen evlere
donuştu. Amoç; sırf çocuklor
yemek yesin diye, çocuğun iyiliği

; - , ıiyetle yopılmoktodır. Bu

oci,oıişlorlo korşı korşıyo kolon

çocuklordo sorumluluk cı,ygusu
gelişmedi5i gibi öz güven de
gelişememektedir.

"O daha çocuk, kendi başına
nasıl karar verecek?!"

Evet, o doho çocuk, kendisi nosıl
koror verecek onloyışı; onne
bobolorın çocuklorı odıno koror
verirken sığındıklorı en önemli
sovunmo cümlesidir.

Çocuklorının yiyecekleri yemeği,
okuyocoğ ı bölü m ü, tercih
edeceği mesleği, orkodoşlorını,
hobilerini, evleneceği zomonı ve
evleneceği kişiyi onne
bobolorın belirledigi
ve çocuklorın özgür
irodesinin yok soyıldığı
oilelerde; çocu klo ro

verilen meso|, onlorın
kendi boşıno bir işe
yoromoyocoğıdır. Bu

meso|; çocuklorın
boğımlı bir kişilik
geliştirmesine yol
oço ro k iş görüşme -

lerine bile onne
bobolorıylo giden
hoito onne boboIorın
görüşmeye girmesini
tolep eden yetişkinler
olmolorıno neden
olmoktodır.

"Matematikten kaç aldık
öğretmenim?"

Durum okulo giden öğrenciler
için de değişmemekte. Anne
bobolor, sodece çocuklorının
okodemik boşorılorıylo özellikle
motemotik dersinden oldıklorı
notlorlo ilgilenir oIdulor. Bu du-

rum solt onne ve bobolorın dee
toplum genelinin de gündemiı ,

boşındo gelmekte. Boşorı deı -

lince oklo ilk gelen öğrencile, -

okodemik boşorısı, gerisi
kimseleri ilgilendirmiyor.

okullordo sıklıklo "sınovcc-
koç oldık hocom?" diyen oı^-=

bobolorlo korşıloşır old-<
Böylece çocuklor sınov nc---
nun sorumluluğuno bile sc,:
olomıyor. Durum böyle o u"::
do ödevlerin, özellikle o,: -

ielerin pek çoğu onne bobc c-
torofındon yopılıyor.

Okullordo özellikle çocuklor, -

proIe görevlerini kucoklorıı^c:

okulo getiren onne-bobolorı
gören öğretmenlerin ilk tep-
kisi gülümsemek ve ödevin
o n ne bo bo lo rco yopıld ığ ın ın

gorontilendiğini düşünmek olu-
yor. Yoşom boşorısı için üniver-

site eğitimi olmok oroç olmokton

çıkıp omoç holine geliyor. Oyso
üniversite boşorıyo giden yol-
lordon sodece biridir.

,lo



"Oğretmen 20 vermiş" Eğer çoc..r< J, -, z ı con Soru- - : -:.. : -,yumlu olmok

B:zim kültürümüzde, yetişme
io rzım ızdo n koyno klı yoşo m ın

hemen hemen her olonındo
soru m l u l uğun korşı torofto old uğu
onloyışı hökimdir. Öğrenciler
iyi notlorı kendisi olırken,
duşlk notlorın öğretmenleri
torofındon verildigine inonır,
toılışmolordo veyo çotışmolordo
onloyışsız olon hep korşı toroftır,
tutluğumuz tokım koybedince
bunun sorumlusu hokemdir,
teknik odomlordır. Bu düşünce
yopısının oltındo sorumluluğun
bizim dışımızdoki bir kişiye, bir
durumo ihole edilmesi vordır.

üstün Dökmen'in oilelerle
yoptığı söyleşilerde kullondığı,
pek çoğumuzun blldigi ve pek

çok kez şohlt olduğumuz bir
örneği vordır: Çocuklor klçlk-
ken, mosoyo tokılıp düşse moso
dovulur. 'Ah, moso sen niye ben-
im oğlumu-kızımı düşürüyorsun,
niye ordosın?" diyerek moso
suçlo n ır.

Çocuklor o ondon itiboren, suç-
lu olorok mosoyı gören onloyışı
yoni sorumluğu korşıyo otmoyı,
oloyın kendilerinden koyno k-

lonon dikkotsizlikle hiçbir iIgi-
si olmodığını ve yoşonon bu
sıkıntın ın to mo men ko rşıdo n

koynoklondığıno inonmoyı
öğrenir. Bu öğrenilmişlik hoyot
boyu devom eder.

"Canım sıkılıyor anne/baba"

sorumluluk olonlorı doroltılon
ve yopobilecekleri işleç onne
bobolorı torofındon holledilen

çocuklorı bekleyen bir durumdur
con sıkıntısı.

sıkıntısındon kır:- mosını/ ho-
yoto boğlonmosını istiyorsok on-
loro bozı sorumluluklor, gündelik
hoyotto zomon oyırmolorı ge-
reken işler vermek zorundoyız.
Con sıkıntısının ono sebebi; boş
durmoktır.

Çocu klo ro verilen soru m lu lu k

ciddi ve sonucundo ortoyo çıkon
ürün; işe yoror oldukço onlorın
con sıkıntısındon kuıJulmolorı
mümkün olocoktır.

"Tabağındaki bitmeden
sofradan kalkmak yokl"

Ülkemiz çocukloro seçme
ho kkın ın to n ın mod ığ ı oile-
lerle doludur. Anne bobolor
torofındon: "Toboğındoki bitme-
den sofrodon kolkmoyocoksın!"
deniyorso, çocuklor yemeği
sevmedigi veyo tok olduğu hol-
de toboktokini bitirmeye; çocuk
üşümediğini söyleyip kozoğını gı-
ymeden dışorı çıkmok istediginde
kozoğını giymeye zorlonır.

Çunkü bu tarz oilelerin
d üşü ncelerine göre çocu k;

doyup doymodığını bilemez,
üşüyüp üşümediğini bilemez. Bu

torz oilelerde çocuğun ne kodor
yemek yiyeceğine, üzerine ko-
zok giyip giymemesi gerektigine
onne bobolor koror verir. Genel-
de de tüm kororlor onne bo-
bolor torofındon olınır. Böylece

çocuklor ocıkmonın, doymonın
ve üşümenin sorumluluğunu ol-
modon büyümeye boşlorlor.

"Ne kadar şanslıyım. Bir
söylediğimi ikilemiyor Benim

çocuğum çok sorumluluk
sahibi!"

oyn şe, ::ğ : r. Kültürümüzde
uyumlu çccu(i sorumluluklorını
yerine getiren, sorumluluk sohibi

çocuk olorok olgılonır. Yemek
seçiminden giyeceklerine, .,
ödevlerine, hobi ve o rkocoş
seçimine kodor, çocuk odıno her

şeye onne bobonın koror verdi5i
oilelerde bu kororloro uyon

çocuklor; hem oileleri hem de
toplum torofındon kobul görür.

Bu durumu og renc l

sorumluluklorındon yokloşorok
irdeleyecek olursok; öğrenciIerin
işi öğrenciliktir, iyi notlor olmok,
onne bobolorıno ve kendinden
yoşço büyüklere, öğretmenlerine
korşı soygılı dovronmok, onlorı
sorumluluk sohlbi olorok nite-

lememizi gerektirmez. Bu örnek
dışındo hoyotın her olonındoki
örnekler de oynı şekilde
değerlendirilebilir.

Her ihtiyocı onne-bobolor
torofındon korşılonon, devomlı
neyi, nerede ve nosıl yopocoğı
kendisine hotırlotılon çocuk-
lor, korşıloştıklorı problemi

çözmekte de güçlük çekebilirler.
Duygulorını, tepkilerini rohotço
ifode etmesine, gerektiginde
"hayır" demesine izin verilme-
yen çocuklor; boğımsız bir klşilik
geliştiremez ve sorumluluk duy-
gusu kozonmokto zorlonırlor.

"Biz O'nun için doğru olanı
yapryoruz bunun neresi

yanlış?"

Genellikle onne bobolor:
"Biz onun odıno doğru olonı
yopıyoruz; çünkü o doho kuçuk
onloyomoz, yopomoz." diyerek

çocukloro oit sorumluluklorın

tJ



nerdeyse tomomını üzerle-
r:ne olmoktodırlor. Boylelikle

çocı,k'crı,,, n yororıno kororlor
old ıklo rin ı d üşü n ü rler. Amoç;

çocuklorını koruyup kollomoktır.
Bu oileler, oksi düşunceleri on-
lomokto zorlonır ve yoptıklorındo
bir olumsuzluk olobileceğini
o lgı loyomozlor. Yopomoz endişesi
toşıdığımızdon yo do bozen etrofın
kirlenmesi korkusu gibi bosit ne-
denlerden doloyı cocuklorımızın
sorumluluk olmolorıno engel olu-
rUZ.

"sorumluluk vermemek
yan|ış; pekiya aşırı sorumlu-

luk yüklemek!"

Sorumsuzluk ve oşırı sorumluluk,
koygı ve boşorı kovromlorı blrbir-
leriyle boğlontılı durumlordır.
Sorumluluk bilinci geliştirmesi
engellenen çocuklor, boşormoyo
korşı güdülenme sorunu yoşorken
gereğinden fozlo sorumluluk
yüklenen çocuklor do oşırı koygılı
bireyler olmo yolundo ilerlerler.

Anne bobolorın çocuk eğitimin-
deki koruyucu ve kolloyıcı
yokloşımı, çocuğun sorumluluk
sohibl olmosını önleyen bir etken-
dir. Anne bobolor, heron çocuğun
orkosındo olup çocuklorının eli,
gözi, kuloğı, oyoğı olduklorındo,
her işlerini onlor odıno
yoptıklorındo, her isteklerini
koşulsuz gerçekleştirdiklerinde
verdikleri mesoi: "Yoşomının
her oşomosındo orkondo
olocoğım, işlerini senin odıno
yürüteceğim ve seni devomlı
destekleyeceğim."dir. Kimi onne
bobolor ise; çocuklorındon
yoş|nın üzerinde sorumluluk-
lor bekleyerek kotı bir tutum
tokınırlor.
*Ahmet 

Şerif İzgören
**Booker T Woshingion

a - :arz oileler; çocuklorındon
voş ın ın üstü nde bir soru m lu -

luk olmosın, çocuğun ken-
di boşıno her işin üsiesinden
gelmesini bekler ve hiçbir şeye
korışmomoyo çoIışırlor. Verdikleri
mesoi: "Yoşomındo yolnızsın,
korşıloştığın zorluklorın üstesin-
den yolnız boşıno gelmelisin.
Blzden yordım bekleme, işlerini
kendi boşıno hollet."dir. Yopılon
birçok oroştırmodo görülmüştür
ki sorumsuzluk kodor oşırı so-
rumluk do bireylerin gelişimini
ve hcyot boşorılorını olumsuz
etkiIer. Aşırı korumo ve müdo-
hole çocuklorın kişiligini köreltir.
Soğlıklı kişilik geliştirmeyen birey-
ler kendisine ve toplumo yororlı
bireyler olomozlor.

Hem onne bobolor hem de
eğitimciler olorok lizler; ko-
rcır verme becerisine sohip, so-
rumluluk bilinci gelişmiş, öz
güvenli çocuklor yetiştirmek
için çobolomolıyız. Eğer bunu
boşorırsok, çocuklorımızı top-
lumo güvenli, kororlı, sorumluluk
sohibi bireyler olorok kozondırırız
ve her koşul oltındo hoyot
boşorısı yüksek bireyler olmolorını
soğ lorız.

Evet! Süpermen Türk olsoydı pe-
lerinini kesin onnesi boğlordı! Bir
de orkosındon boğırırdı "Vorınco

çoldır, oğlum!" Aşırı korumo
ve müdohole ile çocuklorımızın
kişlliginl öldürmeyelim, bırokolım
uçsunlor ortık...

Kaynak
Yovuzer H. (1996) Çocuk Eğitimi El
Kitobı, Remzi Kitobevı, lstonbu/
B/uestein Jone (2000) Anq Bqbolorın
Yopmosı ve Yopmomosı Gerekenler,

HYBYoyıncılık, Ankoro

A. Yosemin REŞİTOĞLU
kurucu Temsilcisi
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Çünkü onu en çok siz sevdiniz,

Çocuğunuz büyürken siz,

Bozı hotolor yopmış olobilirsiniz.

Bir uzmon,
Sizin yoptığınız hotolorı yop-

modon
Yetiştirebilirdi onu.

Ancok bir uzmon sizin

çocuğunuzu
Sizin kodor sevebilir miydi?

Şüphesiz ki hoyır!
Siz onne bobo olorok geçmişte
Bir tokım hoiolor yopmış olobi-

lirsiniz.. .

Amo hotosız birçok şey yoptınız.

Anne bobolorın genelde,
Soyılobilir miktordo hoiosı,

Amo soyılomoyocok kodor çok
do

Doğru dovronışı olur.

Önemli olon geçmişte hoto
yopmış olmok değil,

Gelecekte oynı hotolorı
Tekrorlomomoktır.

Önemli olon ge|işmektir.

üstün Dökmen
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"İyi ki buno koror vermişim." O
ondo yoşonon ne güzel bir du-
ygudur bu. Güvenli inson|orın
duygusu, duruşu.

Yoşomımızdo koror verme/
önemlileri belir|eyip öncelikleri
sıroyo koymo; çoğu kez fork
etmediğimiz omo yoşontımızın
kolitesini büyük ölçüde etkileyen
bir konudur. Bu, koşullorın bizi
yönettiği bir durumlo, iplerin bi-
zim elimizde olduğu bir durum
orosındoki forktır.

Şu sorulorı kendimize ne sıklıkto
sororız?

- Şimdi neler önemli?
- N.e veyo neler doho önemli?
- Onceli5lmi neye göre belirle-
meliyim?

Yoşom bizi en bosit konulordon,
çok kormoşık konuloro kodor
seçim yopn,ıoklo korşı korşıyo
bırokır. Seçenekleri bilmenin ve
bunlorın içinden en uygununu
seçmenin sorumluIuğu her olon-
do inson yoşomın| etkileyebil-
mektedir.

önemlileri bellrlerne ve bunlorı
önceliklere göre sırolomo
önemli bir beceridir. Bu konuyu
Stephen R. Covey'in Önemli
İşlere Öncelik odlı kitobındon
yoptığımız bir özetle sürdürmek
istiyoruz. Yoşomımızdoki belli
boşlı dönem}erden oyrı oyrı on-

9

loro kodor, zomonımızı nosıl t* hey"ffi enerji koynoğı

yop,yoruz. Yoptığımız seçimlerin insoryMinlik? Boskı? Stres?
sonuçlorı ileyoşıyoruz... V"rW lobii; omo doğru

sorun "iyi" iıe "kötü" orosındo lffir:"1:lffi,,,o:r'J}",.İ:
seçim yopmok olduğundo, ü,,ffiiz. vorlığımızın bir nedeniişler koloydır. zomonımızı olduffiu sezinleriz. ve giderek
horcoyocoğımız bozı şeyleriM&bu işte mükemmelleşiriz. Ne

İ
ı
))

horcoyocoğımız bozı şeyleriıcŞhbu işte mükemmelleşiriz. Ne

Ş,,,5i,1T.*n"i,l",!]';"-:oilffi :['"r""',',;,'*::, j:;liX;
olduğunu görebiliriz. Fokot -ffii, sefil herifi yere serer/ nom-
çoğumuz için sorun "iyi" ile ludon çıkon dumonı üfleyerek,
"kötü"yü değil "iyi" ile "en iyi"yi yine otımızo otloyıp bir kohro-
oyırt etmektir. Çoğu zomon do, mon edosıylo gözden koybolu-
"en iyi"nin düşmonı "iyi"dir. ruz. Anındo sonuç olır, onındo

doyumo u|oşırız.
Sizin için "en iyi" olon nedir?
sizi o "en iyi" olono zomonınızı Acil ve önemli krizleri çözerken
ve eneriinizi vermehen olıkoyon geçici blr yücelik duygusuno
nedir? Aroyo çok fozlo "iyi" şey kopılırız. Çünku ortodo önem
mi giriyor? Birçok kişi sonun- yokso ociliyet şırıngosı o denIi
do, yoşomlorındo önemli işlere güçlüdür ki sırf horeket holinde
öncelik vermedikleri gibi rohotsız kolobilmek için ocil olon her-
edici bir duyguyo kopılmoktodır. hongi bir şeyi holletmek 6izi cez-
çünkü onlor, önemliler listesi ile beder. insonlor bizden sürekli bir
ociIler listesi orosındo bir seçim şeyler|eilgilenmemizioşırı işyüklü
yopmok zorundo olduklorını fork olmomızı bekler. Toplumumuzdo
etmeyerek yolnızco ocilleri liste- bir stotü simgesi holine gelmiştir
lemektedirler. Bu seçim sonun- bu durum. Meşgulsek, önemli
do onlorı bir bogımlılığo kodor biriyizdir; değilsek neredeyse
götürebilmektedir. bunu itirof edemeyecek kodor

utonırız. Güvenli bulunduğumuz
Aciliyet bağımlılığı: AciIiyet et- yer meşguliyetimizdir. Bizi geçer-
keninin seçimler!mizi ne kodor li, popüler ve hoşnutluk veren bir
güçlü bir biçimde etkilediğini çok kişl holine getirir. Aynı zomondo,
ozımız fork ederiz. Bozılorımız, hoyotımızdoki önemli işlerle ilgi-
kriz onlorındoki odrenolin lenmememiz için iyi bi,. boho-
toşmosıno o kodor oiışıyor ki bir nedir.

"Dqha Çok işi daha hızlı yqpmokı doğru olcını ygpmann yerini tufamoz."
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-ci] vet boğımlılığı, en ozındo,
ci ıe^ diger boğımlılıklor kodo-
teı <e i:,. :nsonı engeIleyen bir
olışkor^l <ı "; <orşılonmoyon ge-
reksinimlerın bıroktıgı boşIuğu
oncok geçici olorok doldurur.

Yoşomımızdo boskın etken ocili-
yetse, önemli değildir. "Öncelikli"
soydığımızşeyocil olondır. Blrşeyler
yopmoyo öylesine dolmışızdır
ki bir on durup yoptığımız işin
gerçekten yopılmosı gerekip

::,e<-ıediğini, önemli o]up

o rrodığını sormoyız kgnçirnize.

önem: "Bir şeyin njte-

lik veyo nicelik bokımındon
değeri olmo durumu" diye
tonımlonır. "Onem"lerimiz genel
omoçlorımızo kotkıdo bulu-
norok yoşomımızı zenginleştirir.
Ancok fork ettiğimizdel Genel
omoçlorımızo kotkıdo buIunon ve

yoşomımızı zenginleştirip onlomlı
kılon birçok önemli, bize boskı

yo do etki yopon şeyler değildir.
" Acil" olmodıklorı için, bizim

etki yopmomız gereken şeylerdir.

Aciliyet ve önem konulorı
üzerinde yoğunloşmok için,

oşoğıdoki Zaman Yönetirr,

Toblosuno bokolım. Bu toblo,
görebileceğiniz gibi, etkin-

liklerimizi doıt kore hol]nce
sınıflondırmoktodır. zomonım z

bu dol, korede belirtilen tc:-
lordon birine göre horcoyobiliri:.

l. Kare, hem "acil" hem oe

"önemli" olon işleri temsi

eder. Bir işi zomonındo teslim

ettiğimiz, bozulon blr mok]-

neyi onordığımız, hoşnutsuz bır
müşteri ile ilgilendigimiz, ko p

omeliyotı geçirdiğimiz, yo dc
conı yondığı için bir çocuğo
yordım ettiğimiz olon budur.

l. korede zomon geçirmemiz
gereklidir. Bu rosı işleri ido re

ettiğimiz, ürettiğimiz, deneyim ve

yorgı yeteneğimizi birçok ihtiyoco
ve engele korşılık vermek için

devreye soktu5umuz yerdir. Bu

olonı ihmol edersek, conlı conlı
gomUlUrUZ
ll. Kare, "Önemli omo ocil olmo-
yon" etkinlikleri içerir. Burosı ko-

Iite koresidir.

J
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Acil

I

KrizIer

Çozum bekleyen konulor
Belli bir sürede tomomlonmosı
gereken pro|eler, toplontılor ve

hozırlıklo r

lll

Amoçsız tele{on görüşmeleri,
ziyoreiler

Bozı roporlcr, yozılor
Bozı toplontılor

Bozı işler.

Popüler etkinlikler.

Acil Değil

ll

İnsonlorlo doho iyi iletişim
Hozırlık yopmo
önlem olmo

Değerleri n belirlenmesi
Plonlomo

ilişki kur"no
Kendini yenileme

Güçlendirme

lV
lvır zıvır işler

Bozı telefonlor
Zomonı boşo horcoyon işler

Koçış etkinlikleri
llgisiz yozışmolor
Aşırı TV izleme

J
;o
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Uzun vodeli plonlomomızı
yoptığımız, sorunlorı önceden
görüp önlemeye çolıştığımız,
boşkolorıno güç oşılodığımız,
okuyorok sürekli mesle-
kl gelişim yoluylo zihnimizin
ufkunu genişletip becerile-

rimizi orttırdığımız, bocoloyon
oğlumuzo veyo kızımızo nosıl
yordım edeceğimizi tosorlo-
dığımız, önemIi toplontı ve

sunuşloro hozırlondığımız yo do
derinden ve dürüstçe kulok ve-

rerek ilişkllere yotırım yoptığımız

olon burosıdır. Bu koreyi ih-

mol etmek, l. koreyi besleyip
genişleierek, tüm zomonlorını
bu korede horcoyonlor için

stres, tükenmişlik ve doho derin
bunolımlor yorotır.

inson/or orosı i/işki/e rle ilgili o/orok üç o/osı gene/ yokloşım olduğu söylenebilir.

Birinci yokloşım, yolnızco kendini dı;şlnmek ve diğer insonlorı urnursorno moktır.

İkincisi, her zomon boşkosıno önce/ik fonımaktır.

Üçüncü yokloşım en denge/i olondır. Birey kendine önce/ik tanır oma boşko/orıno do önem verir.

ıö



3'te yondon, bu koreye yotırım
, ıcııok, l.koredeki plonlomo
ıe.eğini ozolttığı gibi, önceden
ö"lem olmok do birçok şeyin
cciiiyet kozonmosını önler. ll.
kore bizim üstümüze gelmez, bi-
zim onun üstüne gitmemiz gere-
kir. Burosı kişisel liderlik olonıdır.

lll. Kare, l. korenin neredeyse
noyolidir. " ccil omo önemsiz"
seyleri içerir. Burosı yonıltmo ko-
residir. Bu korede yer olon etkin-
lik|er; eğer önem toşıyorlorso,
yolnız boşko birisi için önemli
olon şeylerdir. Birçok telefon,
toplontı, çot-kopı içeri dolon zi-
yoretçiler bu kotegoriye girer. lli.
korede boşkolorının öncelik ve
bek|eniilerine korşılı k vermek için
bir sürü zomon horcorız; omo
kendimizi l. korede sonırız.

lV. Kare, 'Aciliyeti de öne-
mi de olmoyon" etkinliklere
oyrılmıştır. Burosı sovurgonlık
koresidir. Aslındo orodo hiç zo-
mon horcomomız gerekir. Amo
l. ve lll. korelerde koşuşturup
boğuşmokton o kodor yorgun
düşeriz ki sırf oyokto kolobilmek
için lV koreye koçor sığınırız. Ne
tür etkinlikler vordır lv korede?
orodokiler oslındo insonı din-
lendiren, kendini yenilemesine
olonok soğloyon şeyler değildir.
Çünkü kendini yenileme onlomını
toşıyon dinlenceler ll. korenin
değerli etkinlikleri orosındo bu-
lunur. Amo tutkunluk derece-
sinde sudon romonior okumok, Anne bobo olorok önemli|e
bir olışkonlık holinde "beyinsiz" rimizi belirleyip önceliklerimi-
ry showlorını izlemek, yo do zi sırolorken, çocuğumuzo bu
işyerindeki çoy-kohve molosındo beceriyi toşımok; önce oilelerin
dedikodu yopmok, lV koreye sonrodo eğitim kurumlorının
oit, zomon tüketici etkinlikler önemli görevlerinden blrl
kopsomıno girer. lV korede bu- olmolıdır. Bu seçimlerde, İnsonı
lunmok, yoşom sürdürmek değil, ve özellikle insonın onurunu
Kaynak Covey, Sfephen R. (l99B) Önemli lş/ere Önce/ık

yozloşmoktır. <:,3sio pomuk
helvosı gibi tot ı,e,se de ıçinin
boş olduğunu hemen onlorız.

İlke merkezli yoşom/ kendi
boşıno bir omoç değildir; hem
oroç, hem de omoçtır. Hoyot yo-
lundoki yolculuğumuzun kolite-
sidir. Her gün en önemli şey|eri
boşordıkço hissettiğimiz güç ve
huzurdur. İlke merkezli yoşomdo
yolculuk ve vorılocok hedef bir
butu nd u r. (Covey, 1 99 6)

Önemlilerini, önceliklerine göre
sırolomoyı bilen insonlorın bütün
fotoğrofı görme şonslorının
yüksek olduğu düşunllebilir.
Çolışılmosı gereken konu;
önceliklerin sırolonmosındo
insoniorın dononımlı olmosıdır.
-Bilgilenme, sonuçlorı öngörme,
ilişkileri değerlendirme yeteneği
bu dononımlordon birkoçıdır.-
Acillerle zomon koybetmek ise
bltü n f otoğ ro{ın görü lmesin i

e ngelleyen bir oyo lo n mo n ın

ötesine geçmemeye mohküm-
dur.

Önemlileri görmek ve önceliği
belirlemek ile insonlorın du-
ygu durumlorı orosındo bir
boğlontıdon do söz etmek gere-
kir. Duygu durumumuz, bu oyrımı
yoporken bizleri forklı etkileyebi-
lir. Ayrıco önemlileri ve önce-
likleri belirlemenin sonuçlorı do
duygu durumumuzu etkiler.

birinc s-:,] (3|:no bir özel
becer c ,.

Bu insondon yono seçimlerin
sonuclorı, bireyden boşloyo.
ve tüm insonloro uloşon bir ,,c

izler. Bu yolculuğun tüm insonlo"
kucokloyon bir döngü olmosı
dileğiyle...

Güzel kedim

Minik bir
kedi verdi bobom

Bono.
Besle diye

sokokto kolmosın
Diye

Ve her gün
Ono verdigim sözü

Tuttum.
Amo bir gün

Sevdig;m bir şey uğruno
Bu sözümü
Unuttum.

Ve koybolon bir
kedinin ordındon

Gözyoşlorımı içime
Akıtorok

Yos tuttum.
O gün onlodım

Sorumluluk duygusunun
Toşıdığım en oğır eşyodon
Doho oğır bir şey olduğunu

Hoyotto. . .

Deniz KabasakaI
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sorumluluk ve sınırları belirle-
mek: Çocuklor blyudukçe ve
öğrendikçe sorumluluk olmok is-
terler. Bu gelişim döneminin çok
önemli bir bolumudlr. Bozen
buno izin vermek ko oy olmoyo-
bilir. Denge kurmoyı soğlomok
odıno bozı fikirler verelim.

Çocuklor buyudukçe sorumlu-
luk ve otonomi ihtiyocı güçlenir.
Ebeveynlerin bunu soğlomok
ve desteklemek odıno rolleri-
nin önemi buyuktur. Bu neden-
le ne zomon ve hongi sınırlor
içersinde kororlor olobileceğini
plonIomonız gerekmektedir.
Gence bu sorumluluklorı devret-
meyi ne kodor hızlo yopocoğınız
size kolmış, oncok bu durum pek

çok foktöre doyonır. Örneğin;
oile ve kulturel gelenekleriniz,

çocuğunuzun olgunluk düzeyi ve
sizin kendinizi ne kodor rohot ve
hozır hissettiğiniz.

Sınırları koymak: Sınırlor
çocuğunuzun yoşontısındoki
kontrol noktolorınızdır. Bu sınırlor
içerisinde çocuğunuzo boğımsız
becerilerini kozonobilmesi için
soru m lu lu klo rın ı o lmosıno izin
verebilirsiniz. Br, otonomisinin
gelişmesi ne destek verecektir.

Elinizde 3 seçeneğiniz vor:
EVET
HAY|R
BELKi

Evet Seçeneği: Burodo kendi-
nizi rohotlıklo sorumluluğu ono

ÇOCUGUNUZ BUYUYORİ

bırokobileceğiniz olonlorı kop-
sor. Çocuğunuzun bireysel ter-
cihlerini ilgilendiren ve sodece
ono oit olonlordır. Bir şeyi "Evet
Opsiyonu Sepetı"ne ottığınızdo,
siz tercih etmeyecek olsonız bile

çocuğunuzun oldığı kororlorı ko-
bul ettiğiniz onlomıno gelir. Eger
sizin de begendiginiz 6ir koror-
so bunu onoylodığınızı bellrtin.
Ancok kororı beğenmediyseniz,
geride d u ru n ve m üdo ho le
etmeye çolışmoyın. Bunlor

çocuğunuzun yoşomındo dene-
yim kczonocoğı ve öğreneceği
f ırsotlo rd ır.

Hayır Seçeneği: Çocuğunuzun
potonsiyel risk toşıyon durum-
lordo oldığı kororloro hoyır
diyeceğiniz olondır. Bunun içer-
sinde, oilenizin diger bireyleri
torofındo n hoş ko rşıIonmoyocok,
yo do toplumsol olorok kobul
edilmeyecek durumlor olobilir.

Belki Seçeneği: Burosı gri
olondır. Burodo sizin ve

çocuğunuzun ortokloşo konuşup
toı'rışıp "hoyır"don " evet" e
geçebilen koşulloro boğlı olon
clonlordır. Evet'e dönüşen bir
koror çocuğunuz bu sorumluluğo
hozır olduğuno emin olduğunuz
durumdur.

Sizin ve çocuğunuzun hazır
olduğuna karar vermek:
Herkes forklıdır. Her çocuk forklı
olduğu kodor her yetişkin de
birbirinden forklıdır. Hozır olmo
noktolorı do öyle. Ebeveynle-

rin kendilerinin ve çocuklorının
psikoloiik hozır bulunuşluklorını
onlomok için deneyimleme-
ye ihtiyocı vordır. Bu sizin de

çocuğunuzun olgunluk seviyesini
görmenizi ve seçimleriyle nosıl
boş edeblldigini görebilmeniz
odıno fırsottır.

Dikkote olınmosı gereken diger
u nsu rlo r:

Olgunluk seviyesi: Bozı çocuk-
lor diğerlerine göre doho ol-
gundurlor. Durumdon durumo
sorumluklorlo boş edebilme
becerileri de değişir.

Deneyimlerden öğrenmek/
ders çıkarmak Eğer hozırdo
bir tehlike, risk yokso deneyim-
lemesi öğreticidir. Deneyimler
iyi bir öğretmendir. Bu yokloşım

çocuğ unuzo size sorumluluklorını
ne kodor olobileceğini gösterme-
si şonsını verir.

Risk düzeyi: Çocuklor her zo-
mon uzun vodedeki sonuçlorı
görmeyebiIirler ve yopmok iste-

dikleri şeyler güvenli olmoyobilir
yo do soğlıklorı için uygun ol-
moyobilir.

"Diğer"lerinin üzerindeki et-
kisi: Eğer çocuğunuzun seçi-
mi boşkolorını incitici veyo
odoletsizliğe sebep olocokso bu

konudo denetim sizin elinizde
olmolı. Örneğin, gece yorısı yük-

sek sesle müzik dinIemek istiyorso
diğer oile üyeleri ve komşulorınız



"cıotsız olocoğındon buno izin
, ermezsiniz.

Ailenizin değerleri: Al le
Ceğerleriniz|e çokışon nezoket
,,e hoşgörü ile korşılonmoyocok
bir durumdo bunu oçıkloyobilir
ve net dovronobilirsiniz. zo-
ten muhtemelen yovoş yovoş
soru m Iu lu klo rı ufo k ufo k

çocug u nuzo bırokmoyo
boş|omışsınızdır. (N" giymek
lstediği gibi.) Artık çocuğunuz
büyüyor ve sorumluluk olonlorını
genişletmeye boşloyobilirsiniz.
Sorumluluklorı ono devretmeye
boşlorken yoşonobilecek poton-
siyel sorunlor:

Çok Az: Eğer sorumluluk
olmosıno izin vermezseniz,
hiçbir zomon seçim yopmo
ve deneyim elde etme şonsı
yo koloyomoyocoktır.

Çok Fazla: Eğer birden verilen
sorum lu lu klo r verilirse, hoto lı

kororlor olobilir ve tomomlodığı
görevi boşorıylo bitiremezse ken-
di oz güvenini ozolobilir. Hozır
o|duğu kodor b|r sorumluluk ver-
mek gerekir.

Kurallar bozulduğunda: Çocu-
ğunuzlo iletişimi her zomon ko-
ruyun. Konulon kurolloro soygı
duyulmosını beklediğinizi bilsin.
Ancok çoğu zomon sınırlorı zor-
lomoyo çolışırlor. Sınırlorını de-
nerler. Burodo sizin verdiğin oçık
ve net mesoi çok önemli.

Ne diyeceğinizi şaşırdığı-
nızda...

\, Sokin kolmoyo çolışın.
Konu sizi şoşırltıyso dürüst olun.
Ancok çocuğunuzlo bu konuyu

konuşmoyı cidoe- s-eCiginizi be-
lirtin. Bu çocuğuı-z. - sizinle her

şeyi poyloşobilecegi rohotlığını
kozo nd ırır.

v İlk cümIeleriniz muhok-
kok onu dinlediginiz ve bu du-
rumu onunlo poyloştığı için
mutlu olduğunuzu ifode edin.
"Bu konuyu poyloştığın ve bono
güvendiğin için mutlu oldum."

Bu kritik bir durumdo, boşko bir
yetişkin veyo uzmondon yordım
olobilmeniz için size zomon verir.
Ancok süreyi geciktirmeyin.

ğ Konuşmodon once
düşüncelerinizi toporlomok-
io güçlük çekiyorsonız, bu
konu hokkındo düşünme izni-
nizi isteyin. "Bu konudo biroz
düşünmeye ihtiyocım vor."

v Dinlemek, o1oylorı bil-
menize ve durumu düze tmeniz
için bir şo nsiır.

v Ögüt rerrek yerine oloyı
nosı| gördügünüzü dile getirin.
Zorloyıcı durumlor bu şekilde
konuşobilmek soğlıklı bir iIetişim
ku rduğunuzun işoretidir.

Ya çocuğunuz paylaşmıyorsa;
Bozı çocuklor oileleriyle konuş-

moyı c.ş ]---:<ı cekinebilirler.
Bunu" S3:eC Dozen geçmişte
yoşodığı oıurısuz bir cevop yo do
iepki olobilir. Konuşmo ihtiyocını
korşıloyın. Olumlu tutumlor bu
poyloşmo isteğini pekiştirece<ı,

Eğer zor konuşmalardan uzak
duruyorsa; Her gün çocuğunuzlo
konuşmo k için biroz zo mo n

oyırın. Ono oçık uçlu sorulor
sorun. Soru sororken "neden"
sorusundon koçının.

Çok zomon olocoğınız cevoplorı
kısıtlor. Yorgıloyıcı bir tutum
sergilemediğinizi hissettirirseniz,
konuyu yovoş yovoş dile getirme-
ye boşloyocoktır. Tobli diger bi-
reysel etmenler de olobilir.

Bu durumdo rehber öğreime-
ninizle görüşüp uzmon fikri ol-
mokton çekinmeyin. Kimi çocuk
kendiliginden oçılırken, kimi
doho içinde soklı tutobilir. Bu
yüzden gelen her poyloşımı
değerlendirin.

Yetkin ve yeterli bir yetişkin
olması için çocuğunuz;

Size daha az dayanarak (bağımlı
olma) ve daha çok sorumlu-
luk üstlenerek, karar vererek
ve sorunları çözerek, yaşam
değerlerini anlayarak kendini
kim liğini oluşturabili r.

Sevgi İpek AVDAN
Psikolog
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Akıl ile duygu orosındo bir ilişki
vor mı? Bozen birine giden yol
ötekinden mi geçiyor? Yokso
rıer ikisinin de ono votonı do
beyin mi? Drygulorımız
fork etmenin, yönetmenin ve
onlorı oklımızo orkodoş yo-
pobilmenin , 6izim sorumlu
dovronış geliştirmemizde önemli
olduğunu düşünüyoruz. Onlorın
dostluğu veyo düşmonlığı önce
insonın kendiyle iletişimini doho
sonrodo diger insonlorlo olon
iletişimini önemli ölçüde be-
lirleyebilmektedir.

Bu yozımızdo düşüncelerimizin ve
duygulorımızın ono votonındon
söz etmek istiyoruz. Yonkı Yozgon
"Kolbinle Düşü_n Aklınlo Hisset"
kitobındo;

Kolbin çorpıntısı, heyecon-
londığımızdoki hislerimizi
yonsıtır. Kolp geleneksel olorok
duygulorımızın sembolüdür.
Beyin ise okıl, montık, ken-

dini kontrol etme becerisiyle
eşleştirilir. Oyso duygulorın do
düşüncelerin de ono votonı bey-
nimizdir.

Güncel Beyin Bilgisi: İnson b"y-
ninin işleyişiile ilgilien son cevop-
lor holo verilmiş değil oncok,
eldeki biIgilerden onlodığımız
kodorıylo inson beyni devomlı
değişiyor. Ve gelişiyor. Sınırlorı
iyi çizilmiş bir çerçeve içerisinde
horeket etmekle birlikte, beyin
klşisel yönelimler doğrultusundo
gelişir. Hepimiz oşoğı yukorı

oynı beyne sohip olmoklo blrlikte
onu kullonış biçimimiz oçısındon
forklıyız. Örneğin Türkçe okuyup
yozon herkes, hepimiz, Türkçe ol-
fobenin 29 |,or]ini kullonırız. An-
cok kimimiz bu horflerle Nobel
ÖaUlU kozonon romonlor yozorı
kimimiz ise iki lofı bir oroyo ge-
tiremez. Hoset eder.

En beylik soru: Beynimizi nosıl
doho iyi kullonobiliriz? Burodo
sorun; vor olon bir şeyi nosıl
verimli ku llonobileceğimiz.
Zomon zomon dergılerde,
gozetelerde beynimızin yolnızco
yüzde onunu kullonobildiğimize
doir üzüntülü tondo "Voh voh!"
hoberleri çıkor. Beynimizin yüzde
yüzünü kullonmomız zoten müm-
kun değildir. Nosıl ki vücudu-
muzun her zomon tomomını
kullonomoyız, örneğin otururken
bocoklorımızı kullonomoyız, bey-
nimiz için de durum oşoğı yukorı
boyledir. Doloyısı ile beynin her
on her bölumünü kullonmoyız,
severken yüzde onunu/ soğo solo
bokorken blr boşko yüzde onunu
kullonırız. Kullondığımız kısımlor
için verimIilik, zomonı iyi kullo-
nomo becerilerimizle, sıkıntıyo ve
zohmete kotlonobilme özellikleri-
mizi geliştirmemizle soğlonobilir.
Bu ise, yoşodıklorımızı fork
ettiğimiz, hoyotımızo konsontre
olduğumuz ölçüde mümkündür.
Beyin yovoş ısınon bir sistemdir,
durumo intikol etmesi bozen zo-
mon olobilir. Ono gereklizomonı
tonıdığımızdo ise genellikle sonuç
olırız. Beyin CEO olduğundo:

Ekin
PDR

|':.' ,..,:":.. ..

Tepede olmok; soğdon, sol-
don, oşoğıdon, her yönden ge-
len girdiyi ve bilgiyi derleyip
toporloyıp ondon yeni bir biIgi,

bir butun oluşturobilme becerisi
onlomıno geliyor. Aslındo b"y-
nimizin koşımızın üstüne tekobül
eden, prefrontol korteks diye de
bilinen kısmı, beynin dört biryon-
don (duyulorımızdon, hislerimiz-
den, sezgilerimizden) beslenir.
Aynen bir kutunun CEO'su, bir
oilenin reisi, bir şirketin yöneticisi
veyo ordunun komutonı gibi ne

yopılocoğıylo ilgili plon ve prog-
rom yopor/ verileri bir oroyo ge-
tirerek bir horeket plonı çıkoriır.

Sezgiler. İll. görüş, ilk izlenim
önemli; sezgilerimizden soru-
lur bu durum. Sezgilerimiz,
boşlongıçio , bizi tehlikeden ve

riskten korumok üzere gelişmiş
sistemlerdir. Beynimizde teh-

like soptomoyo yönelik sezgi-
sel bir mekonizmo, en eski ve

koklu "kurum|ordon" birisi. Bu

mekonizmo, bozen bir görüntü,
bozen bir ses tonu, bozen de bir
yüz ifodesiyle horekete geçer ve

korşımızdokinin bizim için teh-

likeli olobileceği duygusuno
kopılobiliriz. Bozen yonlış olorm
do verebilir.

, ] ,: i ] : : ]
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Koleii
Birimi
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3.ıeğin "Seni boşto hiç
seımemişti omo sonrodon çok, bir inson olduğunu onlodım.''
:edigimiz durumlordo olduğu
gibi. Klosik tonımlo" montık'', sez-
qijerin verebileceği yonlış olormı
önlemek moksodıylo, bu noktodo
cevreye giren bir sisiemdir. Aslındo
montık odıno yopocoğım ız''durup
oiroz düşünmek" kodor bosit bir
işiir. Montık doğrudon psikoloiik
bir kovrom olmomcklo birlikte,
"olon bitenler orosındoki tutorlılığı
onlomomızı soğloyon kobili-
yetimizdir" oIorok tonımloyobiliriz.

Tutorlılık... Ancok her şey, her
zomon tutorlı olmok zorundo
değildir, zoten birçok dovronışımız
tutorlı değildir. Bozen tutorsızlıklo
doğru kororlor do verilebilir.
lrrosyonel dovronmo, finonsol pi-
yosolordon tutun özel hoyotımızo
uzonon bir çizgide bizi doğru ko-
rorlor olmoyo yöneltebilir.

Tobii, duygrdon dryguyo do fork
vor; duygu deyince sodece oşk,
sevgi, sevecenlik yok; kin vor, nef-
ret voç hotto rohoisız edici bulu-
non/ yodırgonon insonlorı yok
etmeye, öldürmeye kodor götüren
de yine duygulordon boşkosı
değil. Bugünlerde Türkiye'nin
gündeminde de bu tür duygulor
egemen.

Empoti ekslkli5i ve şiddet;
Türkiye'nin içinde bulduğu şiddet
temelli ruhsol durumu çok teh-
likeli bu|uyorum. Tcplumun temel
porçolorı orosındoki kopukluğu
ve birbiriyle ilişkiyi kopormoyo
yönelik eğilimi körük|eyen şiddet.
lki yöne doğru çekilme, neden
olduğunu bilmeden birbirinden
hoşlonmomo, insonlorı ötekinin
tom olorok nosıl duşundı;gunu

bile bilmeden : -sc.-ı oldur-
meye kodor göt,.J,cı-. Sonırım
burodo, boşko biı-in;n hoiinden
onlomomonın, boşko birinin der-
dine kulok vermeyi r,nutmonıı^
ro]ü vor. Mı;thiş bir hoşgörüsüzlük
vor/ en ufok bir hotoyo korşı
ocımosızlık.

Her on ölüm ko|ım onı; en ufok
bir yon|ış dovronışı do vorlığımızo
kostedilmiş bir dovronış olorok
görüyoruz. Doloyısıylo her
odımımızı ölüm kolım mücode-
lesi verircesine otıyoruz. İnsonlorın
kişisel ilişkiIerinde bile bunun
izlerine rostlomok mümkün.
Sokoğo çıkın, en ufok bir mese-
leden yumrukloşmoyo boş|oyon,
trofikte diğer oroç solundon geçti
diye ioboncosını çekip oteş eden
insonlor görebiliriz. Hol boyle
olunco, kuweti torfışılmoz einik
veyo dinsel duyguloro hitop eden
(kışkııion) durumlordo yüreğimizin
derinlerinden gelen soldırgonlık
iç güdülerinin h;ç düşünmeden
horekete geçtiğ i görü l üyor.

Eski modeI beyin, yeni model ho-
yot. Otuz bin yıllık bir beyin siste-
mimiz vor. Hem eski model, hem
de kendini yenileme kopositesine
sohip bir sisiem. Zomono oyok
uyduruyoruz oncok, günümüzde
zomonın inonılmoz bir blçim-
de hızlondığını düşünüyorum.
Devomlı bir yetişme goyreti
içindeyiz. Beynimiz bu hızo oyok
uydurmodo zorlonıyor. Zoten psi-
kiyotri ve psikoloiinin korşı s:ıro,
Doloy Lomo'don Ferrori'sini so-
ton odomo kodor uzotılobilecek
modern zomon gurulorının do
orolorındo bulunduğu geniş bir
kitle bu gündelik hızo yetişme
yorgunluğumuzo devo bulmoyo
çolışmokto. Beynimiz kendini

yenileıe.e. .:- .-..._ımIoro oyok
uydurcc ı :-:ok bunun için
ono (beyne; zomon tonımolıyız.
Bu zomonı tonımok için, durup
biroz düşünmekte foydo vor, diye
düşünüyorum. (Yozgon 2OOBI

Kendimize ve birbirimize cjoho iyi
dovronmonın ceşitli yollorı vordır.
Bunlordon biri de duygulorımızlo
oklımızın - montığımızın - yönünü
insonı merkeze olorok be]lr|e-
mekfir. Böylece herkes için doho
olumlu bir dünyo yorotmo şonsını
yoko loyo biliriz.

"Duygulor montıklı oImok için
gereklidiı: Duygu ile düşüncenin
donsındo duygusol yeienek okılcı
zihinle el ele verip düşüncenin
kendisini devreye sokorok veyo
devreden çıkororok kororlorımızı
her on yönlendirir. Benzer şekilde
düşünen beyin duygulorın kont-
rolden çıkıp duygusol beynin
doludizgin gilt,iği onlor horiç
duygulorı idore eder." Dr. Antonio
Domosio

Aklımızı duygulorımızlo blyut-
meye/ duyguIorımızı ise oklımızın
desteklemesine izin vermek önemli
becerilerden biri olmolı. Bu beceri
ile bireyden toplumo uzonon
mutluluğun ve koliteli yoşomın
önem li koşullorı oiuşturulobilir.

Aslındo tüm insonlor bir yöneti-
cidir. Duygulorı ile okılını b;rlikte
kullonobilmenin yöneticisi.

Kaynak Yozgon Yonkı (2008), Kolbinle
Düşün Aklünlo Hissef
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Sorumluluk duygusunun hem
doğuşton hem soıırodon
kozonılmış bir yopI olduğuno
ıoir bozı gözlemlerim vor. Be-
ce klikten itibo ren oyn ı bo kım

yurdundo buyumuş çocuklorın
orosındon sorumluluk duygusu

çok yüksek kişiler çıkobildigi gibl,
herkesin konıno giren modrobo-
zlor do yetişebilmektedir. Bunun
tersi olorok tek yumurto ikizleri
oynı genetiğe sohip olduklorı
holde her zomon oynı sorumlu-
luk düzeyinde olmoz. Bu durum
bize sorumluluğun iemellerinde
hem çevrenin hem genetiğin et-

klll oldugunu düşündürür.

Biliyorsunuz epigenetik, oynı
gen yo pıs ın ın fo rklı çevre
koşullorındo forklı biçimde ek-
sprese olmosı (örneğ in oyn ı

geneiik yopıyo sohip bir grup
orının orı sütüyle beslenenlerinin
kroliçe, beslenmeyenIerin işçi
orı olmosı) ve genlerin eksprese
olon bu holiyle sonroki kuşokloro
geçmesi demektir ki, bu oslındo
oçıkço, benim yoşom torzımın
benim çocuk|orımın genetiğini
belirlemesi onlomıno gelir. Yoni
eğer ben, diobetik genetik yopı
toşımodığım holde, sürekli totlı
yersem sonro ki kuşo klo rımdo
diobet ortoyo çıkortobiIirim.

Altrüstlerin yıllorco: Ancok top-
lum vorso sorumluluk vordır."
dedikleri düşünce bugüne kodor
geçerli olso do bizim bu bilgiyi
edinmemizden sonro çökmüş
görünüyor; çünkü kişi toplumsol
bir yopı kozonmoso do sırf bu

onlıyoruz ki meğer yoptıklorımız
DNA mızo işleniyor ve sonroki
nesillere oktorılıyormuş. Böyle bir
durumdo çocuklorımızı, sodece
kendimizin değil; oynı zomondo
yoşıtlorımızın do dovronışlorının
insof ıno bıro kıyoruz demek-
tir. Yoşıtlorımızın dovronışlorını
düzeltemezsek, çocuklorımızın
torunlorımızın do genetiğini bo-
zulmodon bırokomoyız.

o holde sorumluluk bu

yeni onlomıylo, sodece ken-

dinin, oilenin ve çocuklorının
dovro n ışlo rındo n değ il; oyn ı

zomondo butun bir toplumun
dovronışlorındon do sorumlu
olmok demektir. Aksi durumdo,
okyonusto blr domlo olorok
kolıp, ortok benlige sorumsuz
üyelerce kozondırılmış bilgi ve

enerii yükünün oltındo ezilip git-

mek mümkündür.

Doloyısıylo kocomon bir toplum-
do, sodece birkoç kişinin sorum-
luluklo horeket etmesi sonroki
kuşoklorın sorumlu holde devom
etmesi için yeterli değildir. Çunkü
bu durumdo diğerlerinin sorum-
suz yoşomlorındon gelen DNA
koyıt|orı o kodor boskın olocoktır
ki sorumluluk genle- rinin ortok
benligin kocomon hovuzundo
tümüyle koybolmosı pek müm-
kundür. O yüzden sorumluluğun
toplumo her türlü yollo(felsefi,
dini öğretiler, iç görü gelişimine
yönelik eğitsel çobolor vb.)

oşılonmosı insonlığın ortok

çobosı olmolıdır.

EPıDEıl,lıK GENETıGı
soRuırlluLuGuN -ö

c

bilgiye sohip olduğu için, sonroki
kuşoklorını her onlomdo iyi tut-

mok yolundo yüksek bir sorumluk
duygusuylo yoşoyobilir. Bugün
yoptığı hırsızlığın, söz gelimi
oçgozlliük genlerini uyororok,
oğlunun do hırsız olmosıno ne-
den olocoğını bilen bir bobonın
hırsızlık yopmosı sonırım koloy
değildir.

Epigenetik inson.o bokışımızdo
ufuk genişletti. lnsonın bugün
yoptıklorının, benim "ortok ben-
|. ll l l.-.lik" odırı verdiğim, tü"ümüzün

butun bir;L<in,inin eıe" i ve

bilgi olorok tutuldugu hovuzdo
toplonmosı ve sonroki kuşokloro
uloştırılmosı, yoptığımız hiçbir

şeyin koyıtsız ve oktorımsız
kolmomosı nedenleriyIe hepi-
mizin önüne devoso bir sorum-
luluk olonı oçıldığını fozlo uzun
olmoyon birzomon orolığı içinde
göreceğiz.

Eskiden sorumluluk duygu-
suylo yopiığımız eylemlerin kül-
türel olorok sonroki kuşokloro
oktorıldığını düşünür ve bu
yöndeki birikimleri mitleştirerek
bir söylence holinde kuşokton
kuşoğo oktorırdık. Amo şimdi

t},_
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irc ns ız d üş ü n u rl Rochefou -

:cult şöyle demişti: "BencilIik
<clundon iutmosoydı/ sorum-
ı]uk fozlo ileriye gidemezdi."
3ugün sorumluluğu insonımızo,
senin gelecek kuşoklorın doho
yi olocok diyerek, yoni bir yer-
de onun bencilli5ini uyororok
oncok verebiliyoruz. Olsun yine
de yüzyıllorco zor koşullordo
yoşomüş insonoğlunun bencilliği

hoş görülebiilr, ,e-e. <i üzerine
sorumluluk duygısı koysun.

Eğer huzuru, işleyen iemel sis-
temle eşgüdüm içinde (senkro-
nize) olmok diye tonımlorsok, onu
en çok todocoklorın sorumluluk
duygusunu en yüksek orondo
toşıyonlor olocoğını söyleyebili-
riz. Bunu gerçekleştirmek elbette
ki zordur, bu oncok sohicilik,

berobe, < ,e :- ıissetme duy-
gusuyio scö c.obilir. lnsonlorın
bugün ozının bu duyguioro sohip
olmosı, onlorın ilelebet sorumsuz
kolocoğı onlomıno gelmemeIi
Yüksek duygulor, bilinenin o<-

sine koloy öğrenilen şeyleroı..
Bir kere deneyen todıno vorırl

Cumhuriyet Bilim Teknik
] 6 Nison 20]0
Tohir CEYLAN

Ekin Koleii
1, 2 ve 3. Sınıf
Öğretmen!eri

Öz güven ve öz disiplin tomomen
sorumluluklorın deneyimlenmesi
ile orioyo çıkor ve çok deneyen

çocuk doho boşorılı olur.

Sorumluluk olmok; kurolloro
uymoyı/ soğduyu kullonmoyı
ve tercihlerinin sonuçlorıno
kotlonmoyı içerir.

Her bir çocuğun forklı olduğu
gerçeğinden horeketle forklı

çocuklordo forklı sorumluIuklorın
benimsenmiş olmosı normoldir.
Kişilik özellikleri, fiziksel yopılorı
bu forklılığı ortoyo çıkorır. Her
çocuğun kıyoslonmodon ken-
di yopobiIdiği işleri kesintisiz
yopmosı ve bunun için övgü
olmosı bu süreci destekler.

Okulo boşloyon çocuklor yeni
sorumluluklor olmoyo boşlorlor.
Ailenin okul çontosını hozırlomosı,
ev ödevleriniyopmosı, holo oğzıno
beslemesi, üzerini giydirmesi,
oyokkobılorını boğlomosı, hotto

SORUMLU LU KTAN SORUMLUYUZ

Sorumluluklor üzerine söylenen
çok söz vor. Biz de öğrencilerimiz
ve veliIerimiz için bu kovromı
biroz doho netleştirmek isteriz.
Kelime onlomı.ile "Kişinin kendi
dovronışlorının veyo kendi yetki
oIonıno giren herhongi bir oloyın
sonuçlorını üstlenmesidir." Bunu

çocuk boyutuno indirdigimizde,
çocuklorımızın kendi kororlorını
verebilen, koror olırken el-
lerindeki koynoklorı kullono-
bilen, değer yorgılorını dikkote
olon, boğımsız dovronobilen,
kendine güvenen, boşkolorının
hoklorını çiğnemeden kendi
ihtiyoçlorını korşıloyon bireyler
olmosı onlomıno gelir. Burodo-
ki her kovrom kendi içinde
tortışılobilecek genişliğe sohiptir
ve tüm bunlorı gerçekleştirmek
kormoşık bir beceridir.

Sorumluluklorı benimseme işi ilk
önce okulo boşlomomış çocuk-
lordo evdeki tutumlorlo şekll-
lenmeye boş|or. Çocuk kuçuk

yoşton itiboren kendl ihtiyoçlorı
ile ilgili sorumluluklor olmolıdır...
Evin en kuçugu olorok hizmet
edilen ve bosit ihtiyoçlorını ken-
di kendine korşılomosı beklen-
meyen çocuk buyuk bir deneyim
eksiğiyIe ve yosıtlorıno göre bir
odım geriden boşlor hoyoto.
Okulo boşlomodon önce hlç
odosı nı toplomomış, oyokkobısını
boğlomomış, giyinmeyi boşoro-
momış veyo yemeği oğzıno ve-
rilen çocuklor, ilkokul deneyimiy-
le buyuk bir hoyol kırıklığıno
uğrorlor. Okul onlor için zordur
ve tüm bu beceriler oslındo on-
don istenecek yeni beceriler için
bir olt yopı oluşturur. Bu bece-
riler yokso yo do eksikse okul
buyuk, korkunç ve onloşılmoz
gelebilir. Çocuğunuzun okul
dışındo kendi kororlorını verdigi
olonlorı olmolıdır (yemek, giyim,
oyun/ orkodoş gibi.) Tobii burodo
bu kororlor sınırsız özgürlük iIe

değil sınırlı bir oile yokloşımı ile
yönetilmelidir.

23



ÇC:tğo SorUlon sorulOro cevop
,,,e,..e ari bu dönemde sorum-
,ul.ı< d-|g!s! ve kişilik geIlşimi

olumsız etkiieyen onne-bobo
dovronışlorıdır.

Ailesi fırsot tonımodığı için hiçbir
deneyim kozonomodon büyüyen

çocuklor hoyoto do seyirci kolırlor.

Kendi okıllorı yerine hep buyUkle-
rin oklı önemli olur. Bir problemle
korşı loştı klorı ndo çözmekte güçl ük

çekerler. Duygu ve tepkilerini ro-
hot ifode edemezler.

Ekin Koleiinde çocuklorımızdon
bekledi5imiz ve onlorlo çolıştığımız
sorum luluklo r şun lo rdı r:

§ı. Ö, bokım becerilerine
sohip ve görgü kurollorıno uyon,
bu konulordo kororlor olobilen
ve bunlorı sürdürebilen bireyler
olmolorı.

Bu beceriler için okulumuzdo
sınıf öğretmenlerimiz, rehber-
lik birimimiz ve okul hemşiremiz
iş birli5i içinde bilinçlendirme
ve tokip çolışmolorı yoporlor.

Ögrencilerimizin olmolorı gere-
ken sorumluluklonn onloro neler
kozondırdığı ve öz bokım bece-
rilerinin neden önemli olduğu
korşılıklı tortışılorok, bir kuroldon

çok gereklilik olorok onlorlo ko-
roro boğlonır. Yemek olışkonlığı
do öğrencimizin olmosı gereken
bir sorumluluk olorok işlenir. Her
öğrencimizin soğlıklı beslenme
konusundo bilinçlenmesi ve neyi

ne kodor yiyeceğine koror vermesi
tokip edilen bir konudur.

ç Ödevlerin öğrenci toro-
fındon yoInız boşıno, uygun ortom
ve zomondo, doğru plonlomo ile
yopılmosı. Öd"u boşlomo sootinin

öğ,erci kontrolünde ve mokı bir
sootie olmosı.

Bu beceriler için okulumuzdo
ödevin niçin verildiği, öğrenmenin
nosıl gerçekleştiği, öğrenmede bi-
reysel forklılıklor olduğu konulorı
sınıfto işlenir. Odev birinci sınıfto

öğretmen ve veli tokibinde
yopılırken, ilerleyen yıllordo bu

olışkonlığın bir sorumluluk olorok
öğrencilere oktorılmosı soğlonır.
Öğrencilerimizin kendi ödevle-
rini yordımsız yopmo ve tomom-
lomo konusundo koror olmolorı
ve bu süreçte oilenin sodece
ödevin tomomlonmosı sonrosındo
görüşünü bildirmesi istenir. Bu

sorumluluğu kozonmosındo
oile ve öğretmenleri iş birIiği

içinde kodemeli olorok ve her
öğrencinin gelişim seviyesine göre
sorumluluğu oktorırlor. Ödevini
unuttuğundo, yopmodığındo
kendisinin oçıklomosı, kendi
ödevini kendisinin eleştirmesi,
onlomodığı bölümlerle ilgili fikir
yürütmesi yo do yordım olmosı
istenir.

v sosyol bir oıtomdo
orkodoş|orı ve diğer bireyleri on-
lomo, kendini doğru bir dil ile on-
lotmo, sorun yoşodığındo çözüm-
ler bulmo ve birlikte oyunlor
kurmo. Sosyo l orto m ın gerektirdigi
kurollorı tonımo, bunloro uymo.

Ekin Kolelinde bu sorumluluklorın
kozonılmosındo öğrencinin mer-

kez olındığı ve dovronışlorıno oyno
tutulon bir yokloşımı benimsiyor-
,.. Ögren.ilerimizin boşko bir bi-
reyle sorun yoşodığı durumlordo
yoşodığı sıkıntılorı korşısındokine
ifode etmesi istenir. Bu oşomodo
güçlendirilir ve doğru ifodelerin ne

o|duğu çolışılır. Korşısındokine

duygu ve düşüncelerini doğru
onlotobilen bireyin, sorunun
buyuk bir bolumunü de çozdugU
dUşunulur. Yetişkinler üzerinden
sıkıntılorını onlotmok yerine, ken-

disi sorunlorı çözmede sorumlu-
luk oldıkço bu olondo güç kozonır
ve ilerleyen yoşontısındo doho
hızlı koror olon ve çözüme odoklı
blr birey olur. Bu onlomdo sınıf

öğretmenleri, bronş öğretmenleri,
rehberlik ve yönetim iş birli5i
içinde çolışır. Oğrencinin za-
monlo bu onlomdo nosıl geliştigi

tokip edilerek oilesi de bilgilendi-
rilir. Arkodoş en iyi öğretmendir
ve orkodoşlorı ile birlikte olduğu
ortomdo doğru iletişim kurmosı

kozonocoğı en önemli beceri

ve sorumluluğudur. Aynı şekilde
yetişkinlerle kurduğu iletişimde

de hoklorını bilen, sovunon ve

soygı çerçevesinde horeket etmeyi

esos olon bir sorumluluk onloyışı

beklenmektedir.

Son söz olorok; yorınlorımız olon

çocuklorımızın güçlü bireyler

olorok yetişmesinden sorum-
luyuz. Burodo öğrencilerimizin
dersleri için olduğu kodor hoyot

becerileri için de iyi bir eğitim

oimolorı bizim için çok önem-
lidir. sorumluluklorını olmodo
onlorın elinden tutmok ve doğru
olışkonlıklorlo büyümelerine reh-

berlik etmek için onlorın sorumlu-
luk olmolorındo sizler, bizler, hepi-
miz sorumluyuz.
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İNSANİZ SORUMLUYUZ

Doğol yoşom butün conlılorın
vor olduğu tek ortomdır. Doğoyı
ve doğol yoşomı korumok en

bilinçli conlı olon inson için
ilk odevdir. lnson, yoşomok ve
yoşomını sürdürebilmek için
doğoyo belli ölçülerde zarar
verir. Bunu en ozo indirmek ve

bu zororlorı yok etmek, tüm

insonlığın diğer conlıloro korşı

sorumluluğudur. Dünyodo çevre
sorunlorıno korşı çolışmolor l9.
yy'ın ikinci yorısındo boşlomış
olmosıno korşın yu rd u m uzdo

çevre sorunlorı l9B0 sonrosındo
ele olınmoyo boşlomıştır.

İnron olorok bizleri dlger
conlılordon oyıron/ duşünebilme
yeteneğimizdir. Düşünmek ve so-
rumluluk duyg,t.ısuylo horeket et-

mek zorundoyız. Böylesine üstün

vosıfloro sohip insonoğlu bencil
olmoyıp Dünyo'yı diger conlılorlo
poyloşorok yoşomosı gerektigini
unutmomolıdır. Bu eko sistem-

de bizden boşko bitki (floro) ve

hoyvonlorın do (founo) yoşomo
hokkı vordır. Kendi yoşomo
hokkımızı önemserken diger
conlılorınkine de zoror verme-
memiz gerektigini unutmomolıyız.
Doğoyo korşı sorumluluğumuzu
,yerine getirmediğimiz sürece
birçok problem yoşomomız
<oçınılmozdır.

3 u n lo rdo n birisi de iklim
değişikliklerıdir. İklim değişikligı-
ıin en belirgin etkisi gıdo fiyotlorı
ızerinde görülmektedir. Dünyo
Soğlık Orgütü (WHO) her yıl

iklim degişikligi yüzünden l50
.. l l..-.. .lbın klşlnln oloUgUnU, 5 mll-

yon insonın hostolondığını ve

bu rokomın giderek ortocoğını
blldlrdi. Hovo, su ve toprok
kirliligi tüm conlılor üzerinde
olumsuz etkiler yorotmokto in-

son soğlığını olumsuz yönde et-

kilemekle blrllkte ruh soğlığımızı
do bozmoktodır. Dünyodo 20
soniyede, bir çocuk su ile ilgili
hostolıklor nedeniy- le hoyotını
koybetmektedir. 900 milyon in-

son güvenli içme suyundon moh-
rumdur.

Yurdumuzdo do l 
-l33 

kıyı bele-
diyesi kirli sulorını orıtmodon
denizlerimize boşoltmoktodır.
Denize konolizosyon otıklorının
dokülmesi sonucundo burodo
yoşoyon bitki ve hoyvon türleri
de zoror görmektedir. TURMEPA
Türkiye deki kirliligin olorm verici
noktoyo geldigine dikkot çek-
mektedir.

Yeşil olonlorın ve ormonlorın yok
edilip yerine binolorın yopılmosı
doğol yoşomo zoror vermektedir.
Bundon conlılor olumsuz etkile-

Fen ve Teknoloii Tokımı

mekie, oksiien koynoklorımız oo
ozolmoktodır.

Her birey çevreyi en oz kirIetecek

seviyede yoşomını sürdürmel jdiı,.

Doğoyo verdigimiz önem ke,ı -

mize ve boşkolorıno verdig;n, z

değeri de gösterir. Ulu ön-

derimiz Atotürk'ün doğoyo
verdigi önemi Atotürk Ormon

Çlftligl'nln inşo edilmesinde
görmekteyiz. Çiftlik olonını
oylıklorındon ödeyerek olmış
ve 1925 yılındo yopımıno
boşlonmıştır. Çonkoyo Köşkü-
nün yerinin belirlenmesinde et-

kili olon birkoç buyuk kovok ve

söğüt oğocı Ulu Onderimizin
doğoyo verdi6i önemin diger bir
ko n ıtıd ır.

Anoyosomızın 56. Moddesi
gereğince Herkes soğlıklı ve

dengeli bir çevrede yoşomo

hokkıno sohiptir. Bu kopsomdo

çevre kirliligini önleyerek çevreyi
korumolıyız. Çevre sorunlorının

çözümünde çevre eğitimi gerek-

lidir. Çevre eğitimi çerçeve-
sinde, toplumun tüm kesimlerini
bilgilendirerek biIinçlendirmek
suretiyle olumIu ve kolıcı dovronış
değişikliklerinin kozondırılmosı
omoçlonmoktodır.

Son yıllordo çevre eğitiminde
en çok önemsenen; olumlu dil
kullonılorok çevresine duyorlı
sorumluluk sohibi bireyler
yetiştirmektir.
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Yoptığım her şeyden soruml uyum.
Eğer iyi yoporsom beğenilirim.
Eğer iyi yopomozsom/ kendim
yopomodığımı kobul eder suçu
boşkosıno otmom.
Bu sorumluluğun birinci ilkesidir.

İyi blr iş ve hoyot iozı için
eğitimimden ben sorumluyum,
doloyısıylo benim yopmom gere-
kenleri kopositem yeterli olduğu
ölçüde kendim ve çevrem için
boşkolorı değiI ben yoporım.
Bu sorumluluğun ikinci ilkesidir.

Ailem ve çevremdeki diger kişileri
onloyış ve soygı çerçevesinde
eğitmekten sorumluyum.

Forklı olsok, fo"rklı görünsek ve
forklı duşunsek bile bu önem-
li olmomolı. onemli olon
her birimizin değerli bir inson
olmosıdır.

Bu sorumluluğun üçüncü ilke-
sidir.

Adq Öziürkdoş
7 Yoş

Bizim evimizin yokınındo bir lu-
nopork vordı. Ben eğlenmek
için h"p oroyo gidiyordum,
orodo orkodoşlorımlo bir-
likte solıncokloro biniyor-
duk. Lunoporkın koldırılmosı

ile birlikte benim ve butun

çocuklorın mutluluğu do yok
oldu. Lunoporkımo kovuşmok
için elimden geleni yopmok isti-

yorum. Çünkü orosı çocuklorın
oyun oynoyıp eğlendikleri,

tu NAPARK| N ffiıDİRlLİilA§ı

muilu olduklorı bir yerdi. Amo

şimdi çocuklorın neşesini bozup
oroyo bir oportmon yopıyorlor.
Bu durumu kobul edemiyorum.
Lunoporkımı geri istiyorum.

soRUMLULuGuN 5 ıLKE§ı

Holkımo, ulusumo ve dünyoyo
destek olmokton sorumluyum.
Bu her bireyi doho odil, doho
demokrotik ve doho miso-
firperver olmoyo götürür. Bu

sorumluluğun dördüncü ilkesidir.

Dünyoyı sevgiyle umursomok ve
domo korumokton sorumluyum.
Bu sorumluluğun beşinci ilke-
sidir.
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Ben de döhil herkes kendi oImo
hokkıno sohiptir.

Ögrenmek ve yetişmek kendimi
gerçekleştirmek hokkıno so-
hibim.

Diğerleri gibi ogrenmek ve ken-
dimi yetiştirmek hokkı no sohibim.

Hisselliğimi hissetme hokkıno
sohibim. Bu boşkolorıno zoror
vermeden ve sorumluluğumu

koybetmeden kızgınlığım döhil
hislerimi belli etmek hokkıno so-

hibim. Diğer bütun insonlor do
bu hokloro sohiptir.

Boşkolorıno kızgınlığımı
yonsıtmokton ve boşkolorının
kızgınlığını bono yonsıtmosındon
ve boşkolorının kızgınlığını bono
yonsıtmosındon kendimi korumo
hokkıno sohibim.

Diğerleri de bu hokko sohiptir.

Rohot hissetmeyeceğim her
etkinlige hoyır deme hokkım vor.

Diğer kişilerin de buno hoklorı
vo rd ır.

Bono oit olonlordo hokkım vor.

ıznim olmodon bunlorı kullon-
moyo ve ödünç olmoyo kimsenin
hokkı yoktur. Benim de kimsenin
eşyolorını ödünç olmo ve izni ol-
modon kullonmo hokkım yoktur.
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HAYATİN ORTAGİ OLMAK

Günümüzün "ergen dünyosı"nı,
bu dünyodo geçerli olon "ergen
kültürü"nü onlomoyo çolışıyoruz.
Çunkü bu yeni oluşumu onlo-
yomozsok "günümüzergenleri"
ile erişkinler orosındoki uzoklık
doho do ortocoktır. Yeni "ergen
kü ltürü"nün özellikleri içindeki;
Hedef seçememe/
Geleceğini plonloyomomo
Sorumluluk olmok istememe,
Kendini hlçbir şeye zorunlu soy-
modon çevresini her şeye zorunlu
Soymo/

Çobo horcomodon elde et-

mek isteme gibi özellikleri nosıl
oçıklomolıyız?

En önemli etkenler orosındo sohip
olmo, elde etme ve kullonmo ile
bunlorı yopobilmek için çolışmok
ve kozonmok gereği orosındoki
coğı kopoıton tüketim toplumu
ideoloIisidir. Bu ideoloii, henüz

çolışmoyon ve kozonmoyon genç-
iere:

Kredi kortı vermekte,
Cep telefonlorı olmosının normcl
clduğunu söylemekte,
CtomobiI ku l lono ro k özg ürleşmeyi
önermektedir.Gençler de butun
ıınlor için yıllorco beklemek ye-
- ı^e, bütün bunlorı soğlomonın
.ıe bobolorının görevi olduğunu

-:_:jnmekte, bunlorın "kendi
-].., olduğunu" öne sürmekte-
:,?,.
: : .. yoşom kültürümüzün iki

--: ği de tüketim toplumu-
-j,ı deoloiisi ile buluşmoktodır.

]ıc;klorın oşırı korunmosının,
: enin görevi olduğuno ilişkin
,. i gın tutum i]e "çocuklor-
] gurur duymo isteği.Bu iki

özellik de çocuklorın yoşom
stondorJlorıno oilelerin -kimi zo-
mon- ekonomilerinin üstüne de

çıkso destek vermelerini soğloyon
bir tutu m yorotmo ktod ı r.

Anne bobolorın şu sözlerini çok sık
duyuyoruz:
"Biz (yo do ben) çocuklorımız için
yoşıyoruz."
"Ne yopıyorsok onlor için
yopıyoruz."
"Biz çok sıkıntı çektik, onlor bu
sıkıntılorı çekmesin istiyoruz."
"llerde hoyotın birçok holiyle
korşıloşocoklor, bori şimdi mutlu

olsunlor."
"Mutlu blr çocukluk dönemIeri
olsun."
"Biz gençliğimizi yoşomodık, onlor
doyo doyo yoşosınlor."
"Bizim yopmodıkIorımızı onlorın
yopmosı bizi mutlu ediyor."
"|er şeyleri vor/ neden

çolışmodıklorı nı onloyom ıyorum."
"Hiç sıkıntıyo gelemiyorlor, iste-
dikleri hemen olsun istiyorlor."
"Her istediğini yopıyoruz omo o
bizim ne istediğimize oldırmıyor
bile."
"Çok iyi çocuktuç omo
o rkodoşlo rı no uyuyor."
Aklıno hiç kotuluk getirmez, ne
söylense inonır."
"Böyle giderse nosılyopocok bllm-
iyorum."
Bu sözlerin hepsi de birbiri-
yle boğlontılıdır. Bu sözlerin
oluşturduğu merdiven boso-
mok, bosomok çıkılmoktodır.
Sonuçto erişilen yer de hiç kim-
senin düşünmedigi, hiç kimsenin
istemediği bir yer olmoktodır.

Erdol ATABEK

ffi*deaı?

Çocuklorımızı hoyotımızın ortoğı
değil, refohımızın ortoğı yopıyoruz
do ondon.
Neden "hoyotlorınızı çocu klorı n ızc

odıyorsunuz?"
Neden "çocuk|orınız için

yoşıyorsunuz?"
Neden çocuklo rı n ızo "istemedik|eri

şeyleri vermek için bunco çobo
horcıyorsunuz?"
Neden çocuklorınızo "hok et-

medikleri şeyleri elde etmeleri"
için yükümlülük duyuyorsunuz?
Neden çocuklorınızo sorumluluk
vermiyorsunuz? Şimdi olmıyorlor,

çünkü sorumluluk vermekte çok
geç koldınız.
Neden çocuklorınızı, yop-
tıklorı yonlışlıklorın sonuçlorıyIo
ko rşıloştırm ıyorsu n uz?

Bu durumdo, çocuklor ve genç-
ler oilelerin onlorı her koşuldo
koruyocoğını biliyor. Çocuklor
ve gençleç kendileri hlçblr şey
yopmoso do, oilelerin onlor için
her şeyi yopocoklorını öğreniyor.

Çocu klo rve gençler, geleceklerini n

oileleri torofındon hozırlonocoğıno
güveniyor. Onun için de kendine
güvenmiyor, sorumluluk olmıyoç
kendisini hiçbir şey için zorlomo
gereğini duymuyor. Yopılmosı ge-
rekenler yopılmoz, yopılmomosı
gerekenler yopılırso sonuçloro
neden şoşmolı?

Lütfen, biroz düşünür müsünüz?

Çocuklarımızı, refahımızın ortağı
değil,

Hayatımızın ortağı yapalım.
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