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İster ülkemizde olsun, ister dünyanın diğer yerlerinde, şiddet ve barış ikilemi akıllarımızı olduğu kadar hayatla-
rımızı da kurcalayan, meşgul eden bir konu. Hayatlarımızdaki şiddet yalnızca politik sebeplerle ve savaşlarla değil, kişi-
ler arası ilişkilerimizle ve birçoğumuzun yuvalarında, aile ortamlarında da yaşamlarımızın içine sızabilmekte. 4 yaş ve 
altındaki çocukların neredeyse üçte ikisinin ebeveynleri tarafından hafif fiziksel ve psikolojik saldırıya maruz kaldıkları 
bulgusu, şiddet kavramının erken yaşlardan itibaren yaşamlarımızda var olduğunun altını çizmektedir1. 

Şiddet ve barış birbirlerinin yerlerini kaplayan kavramlar olarak görülse de, barışın toplumumuzda yeşerip ço-
ğalabilmesi yalnızca şiddeti önleyici müdahalelerle değil, beraberinde barışın da aşılanması ile mümkün olacaktır. Sa-
dece kişiden kişiye değil, nesilden nesile de aktarılan şiddetin kırılıp yerini barışçılığa bırakmasında ve ailede doğacak 
barışın topluma yayılmasında, anne-babaların ve yetiştirdikleri çocukların yadsınamaz bir rolü vardır. Şiddetin yerini 
barışa vermesi ise anne ve babaların çocukla aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeleriyle ve çocuklarının gelişimsel ihtiyaçla-
rının karşılanmasına zemin hazırlamalarıyla gerçekleşecektir. Anne rahmine girişiyle beraber annesi ile ilişki kurmaya 
ve iletişime başlayan bebek, onunla oluşturduğu bu bağı erken çocukluk, çocukluk, ergenlik derken hayatının tüm ev-
relerinde içselleştirecek, yeni ilişki ve deneyimlerle şekillendirmeye devam edecektir. 

Duyarlı Ebeveynlik (Responsive Parenting): Gelişimsel psikologların ve 
ruh sağlıkçılarının ısrarla altını çizdikleri bir konudur ebeveynlerin duyarlı-
lığı. Peki nedir bu duyarlı ebeveynlik? Anne, baba ve diğer bakım veren 
kişinin çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına göre şekillenme ve şekillendirme 
kabiliyetidir aslında duyarlılık. Çocuğun yalnızca fiziksel ve besinsel ihti-
yaçlarına değil, duygusal, bilişsel ve ilişkisel ihtiyaçlarına da yatırım yap-
maktır. Bu yatırım, bebeğin annenin zihnine düşmesi ile başlar, hamilelik, 
doğum sonrası ve erken çocukluk dönemi ile devam eder. 

Ebeveynin duyarlılığının bebeğin beyin yapılanmasından, bedensel sağlığına “dönüştürücü” bir etkisi vardır. 
Öyledir ki, ebeveynleri ihtiyaçlarına duyarlı bebeklerin beyin bölgelerinin bağlantılılığı, duyarsız ebeveynlere sahip 
bebeklere kıyasla çok daha fazla gelişmiştir. Duyarlı ebeveynler çocuklarına hem daha iyi bir beyin ve beden, hem de 
daha iyi sosyal, ilişkisel beceriler sunmaktadır. Duyarlılığı yüksek anne ve babalara sahip çocuklar, kuvvetli ilişkisel 
bağlarını, yüksek sosyal becerilerini ve sağlıklı iletişim becerilerini içselleştirerek büyürler. 

Peki bu becerilere rağmen günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız farklılıkları kabul edememekten, şefkat 
ve empati yoksunluğundan doğan kişiler arası sorun ve şiddeti nasıl açıklarız? Barışçıl bireyler yetiştirmek için yalnızca 
bu beceriler yeterli olacak mıdır? 

Yale Çocuk Çalışma Merkezi’nin yayınladığı “Barışa Giden Yollar: Çocuklar ve ailelerin dönüştürücü gücü” kita-
bına göre, barışçıl bir mizacın içselleştirilip, benimsenmesinde bunlardan da öte yetkinlikler gereklidir. Bunların 
başlıcaları: empati, başkalarına saygı, adillik ve güvenli ilişkiler2,3. 
 

Çocuklarına barışçıl bir aile ortamı sunmada anne-babalara ne gibi roller düşer? 
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Sadece Keyifli Anlarda Değil, Çatışma Sırasında da Model Olabilme: Çatışma kavramı çoğu zaman zihinlere 
şiddet davranışlarını ve kaçınılan durumları getirse de, şiddetsizliğin temsilcisi Gandhi’nin de dediği gibi, 
“Dürüst bir anlaşmazlık, çoğu zaman ilerlemeye işarettir”. Çatışma çözümleme becerilerinin yeterince geliş-
mediği kişilerde çatışmaların olumsuz ve yıkıcı yönlerinin ortaya çıkabildiği gibi, sağlıklı çatışma çözümleme 
yetkinliğine sahip bireylerde çatışmanın başarıyı, öğrenmeyi ve bilişsel süreçleri kuvvetlendirdiğinin yanı 
sıra, ilişkileri, benlik ve ego oluşumlarını sağlamlaştırdığı da savunulmaktadır. 
Yaşları 7-9 arası 181 çocuk ve annesinin katıldığı bir araştırma, ebeveyn-çocuk arasındaki gündelik çatışma 
sırasında ebeveynin sergilediği tutum ve davranışların çocuklar için yol göstericiliğine dikkat çekmektedir. 
Öyle ki, tartışma sırasında çocuğunu azarlayan, tehdit edip, tartışmaya katılmasını engelleyen veya suçlayan 
annelerin çocuklarının sosyal beceri seviyeleri, duyarlı annelerin çocuklarına kıyasla çok daha düşük. Başka 
bir araştırmanın bulguları ise tartışma sırasında ebeveynlerin kendi duygularını kontrol etme becerilerinin 
çözümü daha başarılı kılmasının yanı sıra, benzer duygu kontrol becerilerinin çocuklarına da kazandırıldığı-
nın altını çiziyor4. 
 
O halde, anne-babalara çatışmalar hakkında şunları söyleyebiliriz: 

Çocuğunuzun fikirlerini önemseyin, dinleyin ve anlamaya çalışın. Öfkeler ne zaman birikmez, hüzünler 
ertelenmez ise, barış size işte o kadar yakın olur. 

Duygularını kaale alın. Olumlu duygularına açtığınız yer kadar, olumsuz duygularına da yer verin. Barış, 
her türlü duyguya yer açabilmektir. 

Tartışmaya katılması için onu destekleyin, yüreklendirin. 
Onu azarlamaktan, tehditten ve suçlamaktan kaçının. 
Siz kendi duygularınızı kontrol edebilin ki, benzer duygu kontrol becerilerini o da kazanabilsin. 

 
Özsaygı Gelişimi, Benlik Algısı: Barışa yönelik tutumlar sergileyebilmenin bir diğer önemli belirleyicisi de 
özsaygı (self-esteem) seviyemiz5. Çocuklarıyla ilgili gerçek dışı hayal ve beklentileri olan, onların yetkinlikle-
rini ve sınırlarını kabul etmeden, “Ben olamadım, ama o olsun. Hem iyi bir piyanist, hem basketbol takımın-
da, hem de derslerinde birinci olsun” şeklindeki yaklaşımlar, çocukların özsaygı gelişimlerini sekteye uğrat-
makla kalmayıp, benliklerinde de kalıcı hasarlar oluşturabilir. 
Gereğinden fazla müdahale edilmeyen, sınırları ebeveynleri tarafından tanınan ve kabul edilen çocuk, ancak 
o zaman kendini ve sınırlarını barışçıl bir şekilde kabul edip, kendi içindeki barışı inşa edebilir. Bu bağlamda 
çocuklara yapılan eleştirilerin onların kişilik özelliklerini hedef alması yerine, davranışlarına yönelik olmasına 
da dikkat edilmelidir. 
Carl Jung’un da ifade ettiği gibi, “Kendinle mutlu olmak istiyorsan, sınırlarını tanı ve onları kabul et.” 
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                 GünceL’in Önerdikleri   

Kitabın adı: Büyük İnsanların Hikayeleri- Gandi’nin Gözlüğü 
Yazar: Anita Ganeri 
 
Öyleyse bu gözlük kimin?" diye sordu Digby. "O gözlük Mahatma Gandi adında, çok önemli 
birine ait," diye karşılık verdi Rummage gülümseyerek. "Peki, Mahatma Gandi tam olarak 
kimdir?" diye sordu Hester, şüpheci bir sesle. İçinde Bay Rummage'ın hikâyelerinden bir di-
ğerine başlamak üzere olduğuna dair komik bir his vardı. 
"Mahatma Gandi tüm hayatını Hindistan halkının hakları için savaşarak geçirmiş biridir," de-
di Rummage. "Hindistan'ın özgür bir ülke olması için mücadele etmiştir." 
"Vay canına! Bütün bunları başardığına göre Gandi gerçekten de muhteşem biri olmalı," dedi 
Digby, hayranlıkla. 
 

 
Sanat ve yaratıcılık empatiyi güçlendirebilir mi? 
Çocukları farklı bakış açılarını öğreterek yetiştirmenin yaratıcı bir yaklaşımını, yeni çağın çocuk kitaplarını yaratan ressam 
Raghava KK’den öğrenebilirsiniz. 
Hikayeyi salladıkça yeni bakış açıları sunan bu kitaplar, çocukları önyargılardan az da olsa uzaklaştırabilmeyi ve geniş bir 
bakış açısına sahip olacak şekilde yönlendirmeyi amaçlıyor. 
https://www.ted.com/talks/raghava_kk_shake_up_your_story#t-1600 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

   Barışçıl bir toplum yaratmanını en önemli adımlarından biri eğitim sisteminin içerisinde 
Sosyal Duygusal Öğrenme kuramına yer vermek. Bu yıl 6. ‘sı düzenlenen Temel Eğitim Sem-
pozyumunun konusunun Sosyal ve Duygusal Öğrenme olması bu yüzden çok önemli ve 
anlamlı.  
  Günce Ekibi olarak Sosyal Duygusal Gelişimi Desteklemeye yönelik 2008 yılından beri  
yürüttüğümüz İkinci Adım Programı ile bizler  de sempozyumdayız.  Görüşmek dileğiyle. 
 
Türkiye Özel Okullar Derneği 
VI. Temel Eğitim Sempozyumu 
5-6 Aralık 2015 
https://temelegitim.tozok.org.tr  
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