BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı
Güncesi / 1.Gün: Çocuk Hakları Modülü

1 Şubat 2016 – 1. gün:
Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Öğretmen Köyü “İlkokul Öğretmenleri
Destek Programı”nın ilk etabı, 1-5 Şubat tarihleri arasında, Bodrum BBOM
Eğitim Kooperatifi’nin ev sahipliğinde Mutlu Keçi İlkokulu’nda gerçekleşti.
Bodrum’a hakim olan bahar havasının da etkisiyle, heyecan dolu
katılımcılar hızla okulu doldurmaya başladı.

Hakan Burçoğlu kolaylaştırıcılığında sabah çemberi ile programa başlandı
ve tanışma oyunları oynandı. Akabinde, okul öncesinden ilkokula kadar
geniş bir arşivi bulunan ve eğitim salonu olarak kullanacağımız Mutlu
Keçi’nin kütüphanesine geçildi.
Sonraki 5 günü birlikte geçirmeye dair beklenti oluşturmaya başladı.
Katılımcılar şu beklentilerini paylaştılar:
– BBOM ile paralel hayaller
– Çocuklarla etkili gelişim
– Deneyim ve tecrübe paylaşımı
– Mesleki gelişim
– BBOM bakış açısı ve modelini tanıma
– Dayanışma
– Uygulamalar görerek somutlaştırma
– Çocuk merkezli ve demokratik eğitim kafası
– Alternatif eğitim mümkünlüğü
– Çözüm yolları geliştirme
– Farklı bakış açılarının sağlanması ve uygulamaya dönüştürme
Katılımcıların ardından şimdiki programın organizasyon ekibinde olan
Başka Öğretmenler Mümkün Projesinin (BÖM) mezunları, kişisel alana ve
farklılıklara saygının, çemberi geliştirmenin, deneyim paylaşmanın,
dayanışma ve topluluk olmanın faydalarından bahsederek kendi
beklentilerini ve BÖM deneyimlerini anlattılar. İki grubun kaynaşması da
böylece başlamış oldu. Birlikte geçirilecek paylaşım dolu günler üzerine
sohbet devam ederken, “Ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım?” başlıkları
belirlendi. Kurallar ve anlaşmalar oluşturuldu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk
Çalışmaları Birimi’nden (ÇOÇA)
Melda Akbaş ve Zeynep Kılıç, Çocuk
Hakları modülüne başladılar.
Başlangıç olarak, modül ile ilgili
beklentiler için bir etkinlik yapıldı.
Herkes renkli kağıtlara beklentilerini
yazdı. Bunlar yeni yıkanmış çamaşır
gibi ipe asıldı. Gün içerisinde; katılımcılardan beklentileri kuruyanlar,
çamaşırlarını askıdan kaldıracaklardı. Hala ıslak olanların da program
sonunda üzerinde konuşulacaktı.

Bir sonraki etkinlik olan “İleriye doğru bir adım at” için spor salonuna geçildi.
Katılımcılar tek sıra halinde salonda yerlerini aldılar.
Her katılımcı, önceden hazırlanmış kağıtlardan bir rol çekti. Katılımcılar
rolleri üzerinden o kimliğin yaşamını düşündü önce: “Nasıl bir çocukluğu
vardı? Nasıl bir yerde yaşıyordu? Ailesi ne tür işler yapıyordu? Ne tür bir
yaşam tarzı var? Nerede yaşıyor? Aylık geliriniz ne kadar? Umutlarınız,
korkularınız neler? Neler yapmaktan hoşlanıyor?” gibi sorulara kimlikleri
üzerinden zihinlerinde cevap aradılar.
Ardından yaşama dair şu örneklerdeki gibi 20 durum okundu:
“Hiçbir zaman ciddi bir maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmadım.”,
“Yaşadığım yerde internet iletişimim var.”,
“İçinde bulunduğunuz toplumda size saygı gösterildiğini düşünüyorsunuz.”,
“Toplumsal ve politik olaylarda, ciddiye alındığınızı ve görüşlerinizin ciddiye
alındığını hissediyorsunuz.”,
“İhtiyacın olduğunda kime başvuracağını biliyorsun.”,
“Kökeninden dolayı ayrımcılığa uğradığını hissetmedin.”,
“Yılda bir kez tatile çıkabiliyorsun.” .
Katılımcılar girdikleri rollerdeki kişilerin okunan duruma pozitif cevap
verebileceklerini düşünüyorlarsa öne doğru bir adım ilerlediler, negatifse
yerlerinde kaldılar.

Atılan adımlar bitince, herkes birbirinin nerede olduğunu gözlemledi. En öne
gelen bir kişi, hiç adım atmayan ise dört kişi vardı. Yürümeye başladıkça
neler hissettikleri soruldu. En çok ilerleyen katılımcı üzüntü hissetmişti. En
başından beri diğerlerinden önde olduğunun farkındaymış. En arkada
kalanlarsa engellenmiş, rahatsız, üzgün, yaşam alanlarının onlara göre

düzenlenmemiş olduğunu hissetmişler. “Olumsuzluk beni bulmuş. Hiç adım
atmayanları görünce o kimlikler açısından da üzüldüm” dedi örneğin bir
katılımcı. “Bezginlik. Ne onlar kadar ilerideyim ne de onlar gibi gerideyim.
Arada kaldım.” “Çok üzgün hissetmedim. Herkes bir şeyler yaşar, engellenir,
kimse yanlız değil diye düşündüm.” gibi yorumlar, duygular paylaşıldı
katılımcılardan.
“Sizce en öne gelmiş kişi kimdir?”
– Türk, genç, özgür, engelsiz, zengin, 18 yaş üstü, Müslüman,
cumhurbaşkanı, erkek, üniversite mezunu.
Sizce en arkada kalan kişi kimdir?”
– Lgbt’li birey, çocuk, engelli, kesinlikle kadın, siyah, savaş ortamında
yaşıyor, anne, mülteci…
Sonrasında Zeynep’in soru-cevap yapması, ortamı hareketlendirdi:
● Bir alıştırma olarak; olan biten esnasında ne düşündünüz? Melda’nın
okuduğu durumlar üzerinde ne düşünüyorsunuz?
● İçinde bulunduğumuz durumları anlatan bir çalışmaydı. Haklarımızın;
sahip olduklarımız kadarı bile yeterli hissettirmezken, o haklara sahip
olanların da ikna edilmesi gerekiyor.
● Bir ağaç; fidanken darbe yediyse, o darbe asırlık ağaç olduğunda bile
kalıyor. Çok zengin olanlar ya da bürokratlar korumasız sokağa
çıkamıyorlar. Demek ki sakat bir toplumuz ve kendi özgürlüğümüzü
kendimiz kısıtlıyoruz.
● Cinsiyeti belli olmayan rollerde ayrımı nasıl yaptınız?
● Kalıp yargı
● Toplum derken neden bahsediyoruz?
● Çoğunluk.
● Çoğunluk nedir?
● Toplum: Uyum sağlamak için uymak zorunda kaldığımız grup.
● Haklar, ihtiyaçlardan doğmuştur.
● Hak denince ne anlıyoruz?
● Herhangi bir özelliğimiz dolayısıyla hak ihlaline uğradığımızda,
güvensizlik hissediyoruz. Paran varsa; cinsiyet, özgüven, aidiyet,
toplumsal kabul (ihtiyaç ve haklarımla beni kabul edip, öyle yaşamama
saygı göstermesi), din, dil, etnik, bilgi, vb.
● Paranın geçerliliğinin olduğu yerde, eşitlikten bahsedemiyorsak, parayı
haklar bağlamında değerlendirmemeliyiz.

● Kendi içimizdeki önyargılarla karşılaşmak.
Günün ilk uzun molasıyla birlikte
sevgili Elvan’ın lezzetli yemekleri
yendi. Kamil’in nefis çayından içildi.
Sabahki tanışma sonrası, ekip
konuşmaya ve kaynaşmaya
başladı. Öğle arasının ardından
ÇOÇA’yı yakından tanımak üzere herkes yerlerini aldı.
Melda ve Zeynep, ÇOÇA’nın hedeflerinden bahsettiler. Çocuk haklarını
yaygınlaştırmak için yapılması gerekenlerden; materyal yokluğundan,
çocuk katılımından, çocuk haklarının bilinir olması gereğinden ve çocuklar
sözlerini geliştirip, ifade edebilsinler diye materyal ve araçlar geliştirip
yaygınlaştırmaktan konuşuldu. “Pusulacık” kitabı incelendi. Cinsiyet
ayrımclığı ve medya da ÇOÇA’nın diğer çalışılan alanlar. 2 senedir de
mülteci çocuklarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Eğitim ortamlarındaki çocuğu
nesneleştiren halim politikayı kırmak… Üniversite derslerinde tüm bunları
anlatıyorlar.
Toplu etkinlik olarak “Çocuk nedir?” sorusu tartışıldı. Havada uçuşan
tanımlar şöyleydi :
– Yaratıcılık
– Küçük
– Açık sözlü
– Merhametli
– Oyuncu
– Canlı
– Mağdur
– İnatçı
– Meraklı
– Hareketli
– Sünger gibi emici
– Eğlenceli
– İhtiyaçları olan
– Gelişen
– Doğal
– Ucuz iş
gücü
– Büyüyen
– Bozulmamış
– Kaynak
– Muhtaç
– Coşku
– Önyargısız
– Gelişen
– Sınırsız
– Filozof
– Yaş sınırı olan
– Kimi zaman acımasız –
Gözlemci
– Saf
– Doğrucu
– Ayna gibi
– Detaycı
– Atılgan
– Özgüvenli
– Sevimli
– Korkusuz
– İstekli
– Heyecanlı
– Gelecek
– İş
– Sömürüye açık – Merhametli
– Sezgisel

Çocuğun tanımı başka ne şekillerde yapılmış?
Katılımcılar 6 gruba ayrıldılar. TDK’ ya, Ekşi Sözlük’e, hukukçulara, MEB/Talim
Terbiye Kuruluna, sağlıkçılara ve Diyanet’e göre çocuğun tanımının nasıl

yapıldığı tahmin edildi. Ardından da gerçek tanımlarla karşılaştırıldı.
Bu eğlenceli beyin fırtınasından sonra asılan çamaşırlardaki modülden
öğrenmeye ilişkin beklentilere değinildi:
Çocuklar, hak sahibi özneler olarak süreci nasıl işletebilirler? Kendi haklarını
aramak konusunda neler yapabilirler? Çocuk haklarını ihlal edenler,
yetişkinlerdir. Yetişkinlerin, bu hak ihlallerini yapmamaları için neler
yapılabilir?

Birinci Günün Sonu

BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı
Güncesi/2.Gün: Çocuk Hakları Modülü
2 Şubat 2016 – 2. gün:
BBOMÖK’ün ikinci günü, Melda ve Zeynep’in katılımcılar için getirdikleri
yayınları anlatmalarıyla başladı. ‘Pusulacık’ (çocuklar için insan hakları
eğitim kılavuzu), ‘Katılımcı Okul Uygulamaları’ ve ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’
kitapçıklarının içeriklerinden bahsettiler. ÇOÇA’nın projelerinin yer aldığı linki
paylaştılar : https://vimeo.com/user10611068 Ortaokullar için yazılan
“Demokratik Okullara Doğru” projesini aktardılar. Bir katılımcıdan gelen, okul
meclisleri ile ilgili soru üzerine bu konuda da bir çalışmaları olduğunu
anlattılar. ÇOÇA’nın tüm yayınları internet üzerinden online erişime açıkmış.
Ayrıca Android için de kullanımı çok keyifli bir uygulamaları varmış.
İlk günden hazırlanan soru kağıtları ve kuruyan
çamaşırlar hatırlatılarak güne başlandı. Akabinde
Zeynep’in katılımcılara yönelttiği sorularla modül
devam etti.
Zeynep : Dün insan haklarına biraz giriş yaptık ve
kavramlar üzerine konuştuk. Peki, neden insan ve
çocuğu ayırma ihtiyacı duyduk? Çocuk hakları
neden var?

Katılımcılar : Çocuklar, bir kişinin yardımına muhtaç olduğu için var. /
Suistimale en çok çocuklar uğradığı için çocuk hakları var. / Korunması
gereken bir kitle olduğu zaman haklar oluşuyor. Kadın hakları, hayvan
hakları da var. / Bir kural çiğnendiğinde hak doğar. Çocuklar hakları da
bunun için var.
Zeynep : Çocuk hakları hakkında neler biliyorsunuz? Geçmişi konusunda
bilgi sahibi olan var mı? Şimdi bu konularda düşüneceğiz. 6 gruba ayrılıp
nasıl bir çocuk-hak algısı var ve tarihsel olarak nasıl gelişmiş olabilir diyerek
düşünüp konuşacağız.
15 dakika sonra tekrar bir araya gelindiğinde, gruplar geçmişteki
sözleşmelerden bahsederek, içeriklerinin tahminlerini söylediler ve tarihlere
göre sıralayıp yorumlamaya çalıştılar.
1924- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
Bu bildiride, çocukların yaşam haklarına odaklanılmış, ihtiyaçlarına vurgu
yapılmış fakat eğitim ve sağlıktan söz edilmemişti. Sosyal ve duygusal
ihtiyaçlara sıra gelmemişti. Çocuğun, bir meta gibi ele alındığı görüldü.
Sonuç olarak, çocuğun bir özne olarak görülmediğine karar verildi. Bu
sözleşme kime yazılmış, sorumlu olarak kimi almış sorularının cevaplarında
ise belirsizlikler vardı. Daha çok bir niyet gibi yazılan ve muhatapları ortada
olmayan bir bildiriydi. Ulusun, toplumun devamı için çocuğun korunması
gerektiği vurgulandı.
1959 Çocuk Hakları Bildirisi
Bu bildiri inceledikten sonra; ayrımcılığa vurgu yapılmaya başlandığına
dikkat çekildi. Farklı çocuklar ve farklılıkları olduğu için buna vurgu
yapılmasının doğru olduğu konuşuldu. Bundan kimin sorumlu tutulacağı
sorusu soruldu. Net bir sonuca varılamadığına karar verildi. İki bildiri
arasındaki farklılar üzerine konuşuldu. Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarından
öteye geçilip, sosyal haklarından da bahsedilmişti ve “iyi olma hali”
eklenmişti. Çocuğun kimliğinin olması, birilerinin ona sahip çıkması
anlamına geleceği görülmüştü.
1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi
Bu bildiride ise, çocuk birey olarak görülmüş, koruma ve ayrımcılığa yeni bir
hak grubu daha eklenmişti : “Siyasi haklar”. Çocuğa özgü olan ihtiyaçları
burada ortaya çıkarmışlardı. Haklar bakımından da eşit bir ilişki

kurgulanmıştı. Çocukların hak sahibi birey olduğuna karar verilmişti.
Çocuğun yetişkine ‘bağımlı’ değil ‘bağlı’ olduğuna; ‘muhtaç’ değil
ihtiyaçlarını gidermek için ‘desteğe’ ihtiyacı olduğu anlaşılmıştı. Diğer
sözleşmeler ilke ve değerlere odaklanırken, bu sözleşmede hak vurgusu
yapılmıştı. Geleceğe dönük yetişkin planları değil, çocuğun şu anki hali
temel alınmıştı.
Katılımcılar ara verip çaylarını içtikten sonra, Pusulacık’ta yer alan
“Katılıyorum – Katılmıyorum” etkinliği ile devam edildi. Herkese 3 renk kart
verildi. Melda’nın okuduğu yargılar üzerine her katılımcı, ilgili yargıya
katılıyorsa yeşil, kararsızsa sarı, katılmıyorsa pembe kartı kaldırdı.

“Çocuklar için en iyisini anne ve babaları bilir” yargısı okunduktan sonra
katılımcılar şu yorumlarda bulundu :
– Çocuk dediğimiz 0-18 yaş ise, herhangi bir sağlık durumunda onu en iyi
tanıyan anne-baba bu konuda karar verebilir.
– Herkesin akıl ve ruh sağlığı yerinde değil sonuçta. Aile, çocuğu
çalıştırabilir de.
– Anne babanın çocuklar için her şeye karar vermesi demokratik ortama
da zarar verebiliyor. Çocuk sonucunda mutsuz olabileceği kararlara maruz
kalabilir.
– Anne, babanın ekonomik düzeyi kötü olduğu için çocuk için iyi olmasa da

çalıştırmak zorunda kalabilir.
– Karşılık beklemeden çocuk için bir şeyler yapan tek kurum aile oluyor.
– Çocuğun desteğe ihtiyacı varsa ve aile ona zarar veriyorsa en iyisini bilen
aile olmayabilir.
– Neye göre, kime göre olduğunu bilemeyeceğimiz için bu genellemeye
katılmıyorum.
“Çocukların okulla ilgili konularla görüş belirtmeleri tehlikeli olabilir”
yargısına gelen cevaplar ise şöyleydi :
– Eğer çocuğun davranış bozukluğu varsa ve çevresindekiler doğru
yönlendirme yapamazsa tehlikeli olabilir.
– Tehlikeli kısmı beni düşündürdü. Bir görüş bildirmek nasıl tehlikeli olabilir?
– Çocuğun özgürce düşüncesini ifade etmesine aykırı değil mi? Çocuğun
görüşüyle bir okul yıkılacaksa, varsın yıkılsın.
– Konumuz okulsa ana unsurun çocuk olduğunu düşünüyorum. Diğerleri
yan unsurdur. Çocuğun üzerinde bir tahakküm kuruyoruz.
– Bu konuda gelişimsel özellikleri de göz önünde bulundurmak lazım.
– Çocuk kendisiyle ilgili negatif düşünceleri paylaştığında dışlanabilir. Bu
yüzden çocukla ilgili anne, komşu, çevre yargıda bulunur ve hep çocuklar
için karar verirler.
“Çocuklar genel seçimlerle oy kullanmalıdırlar” yargısında tartışma
derinleşti :
– Katılıyorum, daha doğru karar verirler gibime geliyor.
– Çocuklar bu sayede neye, nasıl dikkat ederek oy kullanacağının farkına
varır ve ülkenin geleceğine onlar da karar verecek olurlar. Bu sayede
çocuklar bir birey olarak var olur.
– Katılıyorum, bu sayede seçimlerde çocuklara yönelik çalışmalar artabilir.
– Katılmıyorum, kapitalist sistemlerde seçim sonucu çocuklar kolay
manipüle edilebilir olacak ve bu onlara zarar verebilir.
– Bu çok ütopik ve genel bir yargı benim için. Bu yüzden katılmıyorum. Eğer
yaşa göre sınırlandırılırsa daha iyi olabilir. Her çocuk için yararlı olmayabilir.
Melda, tüm bu tartışmaların üzerine
sormamız gereken sorunun “Hangi
çocuk?” olduğunu söyleyerek
şunları ekledi; “Çocuğu ortaya
koyduğumuzda etrafında olanlar,

haklarının hayata geçmesinden sorumlu olanlar; devlet, ebeveyn, okul,
öğretmen, STK, komşular, kendisi ve medyadır” Öğleden sonra çocuk
katılımıyla ilgili konuşacaklarını ve az önceki yargılarda geçen tehlikeli
durumları derinlemesine inceleyeceklerini söyledikten sonra devam etti
“Peki bu çocukların haklarını kim ihlal ediyor? ‘Çocuk’ aslında etrafına
çizdiğimiz çevresindeki halkaların hepsidir. ‘Destek’ amacıyla çocuğun
etrafına çizilen bu halkalar bazen de ‘köstek’ olabiliyorlar. Her bir çocuk için
karar verirken hem 4 eksende (koruma, ayrımcılık, katılım, öncelikli yarar)
hem de çocuğun içinde bulunduğu koşullar içinde karar vermek gerek.
Çocuk hakları mücadelesi, tüm çocuklar için bunu yapabilmeyi, ayrım
gözetmeden dikkate alabilmeyi amaçlıyor.” Akabinde, ÇOÇA’nın hazırlamış
olduğu “Çocuk Hakları Sözleşmesi” animasyonunu
izlendi: https://vimeo.com/59641731 ve yemek arası verildi.

Aradan sonra oyun oynamak için bahçeye geçildi. ‘Söz sende’ oyunu için
büyükçe bir çember oluşturuldu ve bir kişi ortaya ebe olarak geçti. Ebe,
“Ben çocukken…” diye bir anısını anlatırken, aynı durumu yaşayanlar bir
adım öne çıktılar ve birbirlerinin yerine geçmeye çalıştılar. Yerleşemeyen,
ortada kalan kişi yeni ebe oldu. Çocukluk anılarının çeşitliliğini ve yok artık
dedirtecek örnekleri başkalarının da yaşamış olduğunu farkeden
katılımcılar kahkahalar içinde, yorulana dek oyunu oynamaya devam
ettiler.

Oyun sonrası
kütüphaneye geçildi.
Çocuk katılımından
bahsedildi. Çocuk
katılımının, Çocuk
Hakları
Sözleşmesi’ndeki
maddelerinden bir
tanesi olduğu ve aynı
zamanda “hak”
olduğunun altı bir kez

daha çizildi. Sonrasında katılımcılar uzun bir süre, sözleşmedeki hangi
maddelerin, katılım hakkı ile doğrudan ilişkili olduğu sorusunu tartıştılar.
“Çocukların katılım hakkına doğrudan engel olan faktörler nelerdir?”
sorusuna cevaplar ararken, sabahki oturumda bahsedilenler tekrarlandı.
Çocuk haklarını ihlal edenlerin yetişkinler olduğu söylenmişti. Bunların en
önemlilerinin ise aile ve toplum olduğuna karar verildi. Ortaya “Paternalizm”
terimi çıktı. Kelime kökeni olarak; kural kurucunun baba olmasından
geliyormuş. Çocuğunun babası olma hali kelimenin ilk kullanımıymış.
Sonraki kullanımı, devletin baba rolünü üstlenmesi; model olma anlamına
da gelebiliyormuş. Bunun üzerine, çocuk hakları, paternalist yaklaşım
çerçevesinde tartışıldı.

Modulün bir sonraki konusu “katılım merdiveni” idi. Roger Halt, katılımı sekiz
basamaklı bir merdivene benzetirmiş. Katılım merdiveni, herhangi bir
ortamda çocukların gerçek anlamda katılıp katılmadıklarını anlamak için
elverişli bir araçmış. Merdivenin ilk üç basamağı incelenirse; çocukları
katılıyor sanılan bazı basamaklarda, aslında “katılma” anlamına
gelmediğini görülebilirmiş. Basamaklar yükseldikçe, gerçek katılım
modellerine ulaşılıyormuş.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basamak : Manipulasyon
Basamak : Dekorasyon
Basamak : Göstermelik katılım (maskotluk)
Basamak : Bilgilendirilerek görevlendirme
Basamak : Danışılarak bilgilendirme
Basamak : Yetişkinlerin başlattığı kararların, çocuklarla birlikte alındığı
süreçler
7. Basamak : Çocukların başlattığı ve çocukların yürüttüğü süreçler
8. Basamak : Çocukların başlattığı, kararların yetişkinlerle birlikte alındığı
süreçler.
Kısa bir moladan sonra “Eğitim Ortamlarında Çocuk Haklarının Hayata
Geçmesi” başlığı altında bir grup çalışması başladı. Katılımcılar birer kağıt
çektiler. Her kağıtta Ç-O-C-U-K kelimesinin harfleri yazılıydı. Aynı harfleri
çeken katılımcılar, grup oluşturdular. 5 gruba ayrılan katılımcılardan, çocuk

haklarının hayata geçirildiği bir okulu fiziksel (çizerek) ve içerik olarak
tasarlamaları istendi.

Bu okulu tasarlarken şunları göz önünde bulundurmaları gerekiyordu :
●
●
●
●

Eğitimin fiziksel ortamı
Paydaşlarıyla kurduğu ilişkiler
Eğitimin amacı, hedef ve yaklaşımı
Farklı çocukların (yaş, cinsiyet, özel gereksinim, vb) ihtiyaçları
Günün kalan kısmı, grupların okullarını tasarlamaları ile geçti.

İkinci Günün Sonu

BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı
Güncesi/3.Gün: Çocuk Hakları Modülü
3 Şubat 2016 – 3. gün:
BBOMÖK üçüncü günü, ikinci gün sonunda yapılan grup çalışmalarının
sunumlarıyla başladı.
1.Grup
İlk grup kısa bir canlandırmayla
güne hareketli bir giriş yaptı. Bu kısa
canlandırmada şirkette çalışan
zengin bir adam ve psikolog olan
karısının, performanslarına
kahkahalarla gülündü. Kadın
hamiledir ve heyecanla bu haberi
kocasına vermek ister. Adam
şimdiden erkek çocukları
olacağından emindir. Sürekli özel
okula göndereceklerini, bir çok dil
öğreneceğini anlatır. Hangi okullara
gideceğine, nerede master yapacağına kadar karar verir. Kadın ise
alternatif bir okula göndermek istediğini, demokratik okullarda büyümesini
istediğini, yeşille iç içe, farklılıkları barındıran bir okulda okuması gerektiğini
savunur. Bunun sonucunda ortaya komik ama bir o kadar da gerçek bir
canlandırma çıkar :
– Çocuğumuzun test çözmesi gerek. O okullara binlerce lira vereceğiz.
Daha iyi okullar kazanacak. Şirketimde çalışacak. Benden bile yükseklere
gelecek.
– Hayır, çocuğumuz doğayla iç içe olmalı, alternatif eğitim almalı.
– Peki oradan çıkınca çocuk garson mu olacak, süt mü sağacak, nasıl para
kazanacak?
– Önemli olan çocuğun mutlu olması kocacım, bak biz bu konuda

çalışmalar sürdürüyoruz. Dernekle çalışmalar yürütüyoruz. Anlatayım sana,
dinle beni..
Diyaloglarının bitiminde çizdikleri posteri paylaştılar. Okulun yanında büyük
bir orman, ekim-dikim alanları, paylaşım alanları, güneş panelleri var.
Eğitim programı üzerine çalışılıyor ve her çocuk kendi programını yürütüyor.
Okul meclisi toplantıları var. Kontenjanın 160 çocuk olduğu bir ilköğretim
okulu. Atölyelerde bir araya geliniyor ve farklı öğrenme ortamları
oluşturuluyor. Sınıf yapıları koni şeklinde. Silindir dörde bölünüyor ve
çocuklar orada toplanıyor. Finansal araştırmasını henüz yapmamışlar. Son
yorumları ise şöyleydi : “Bir okul tasarlamak o kadar zor ki, bu 6 kişiyi bir
yere kapatıp 1 yıl çalıştırsanız da ortaya mükemmel bir şey çıkmaz. Çünkü
üzerine düşündükçe derinleşiyoruz. Daha çok fikir buluyoruz. Gerçekten çok
zordu ve bir yerden sonra düşünmeyi bıraktık”

2.Grup
Kolezyum modelli, 100 kişi kapasiteli, 3-12 yaşı
kapsayan, Milli Eğitim’ e bağlı olmayan bir okul
tasarlayan ikinci grubun okulu, Hopa’da. Okulun
etrafında oraya ait bitkiler var. Sınıflarda ve okulda
yaşlı ağaçlardan üretilmiş ahşap kullanılmış.
Sınıfların içeriye, avluya açılan kapıları var. Her kapı,
aynı avluya çıkıyor. Bu açıdan mimarisiyle öne
çıkıyor. Okulun bir spor salonu ve kütüphanesi var.
Çok yağmur alan bir okul olduğu için yağmur suyu
biriktirme sistemi kurulmuş. Bu okulda, atölye sistemi
uygulanıyor. Bu aşamada, ailelerden de destek
alınıyor. Çevrede yaşayan kişiler bazı zamanlar
çocuklara destek vermeye çalışıyor. Grup üyeleri, maddi konularda çok
sıkıntı yaşadıklarını anlattılar. Ürettikleri ürünleri şu an kendileri tüketiyor
fakat ilerleyen zamanlarda diğer okullarla da paylaşmak isteniyor. Takas
yoluyla geçinmek isteniyor. Hayvancılık için de okulda bir yer ayırmışlar.
Mutfakta, temizlik işlerinde ve bostan işlerinde de ebeveynler aktifler. Okul
meclisinin toplanması için orta alanda herkes birleşiyor. Şu an çocukların
disiplinler arası yakın kazanımlarının çalışmaları sürdürülüyor.
Temel amaç, çocukların bir zanaat öğrenmesi. Önemli olanın;
öğretmenlerin kendilerini yetiştirmesi olduğu için, eğitimlerini BBOM

Öğretmen Köyü’ nde alıyorlar. Onlarla çalışmalar yürütmeyi amaçlıyorlar.
Bu okulların; bulundukları coğrafyaya göre şekillenebileceği, ham
malzemenin değişebileceği anlatıldı. Hopa’daki okulda, oranın çevresinde
konuşulan diller de eğitim programına alınmışken; farklı şehirlerde buna
göre yeni uygulamalar yapılabilirmiş. Okullar bölgesel ihtiyaçlara göre
şekilleniyor. Grup üyeleri, katılımcılardan gelen; MEB’e bağlı olmama
durumu sorularını, çok da önemli olmadığını; önemli olanın çocuğun
geçirdiği vakit olduğunu söyleyerek yanıtladı. Katılımcılar arasında;
paylaşımı izleyen Mutlu Keçi’ nin çocuklarından biri de aklına takılan şu
soruyu yöneltti: “Niçin bu okulda hem 3 yaşında hem de 12 yaşında çocuk
var?” Grup üyeleri, çeşitlilik olacağı için bu şekilde tasarladıklarını anlattılar.

3.Grup
Bu grubun tasarımı Mardin’de “Mozaik” Okulu. Milli Eğitim’ e bağlı değil;
bütçesinin yerel yönetimler tarafından karşılandığı bir okul. Bu sayede okul
eğitmenleri bütçeyle hiç uğraşmıyor. Okul, bir mahalle okulu ve mahalle
meclisleriyle birlikte çalışıyor. Yerel malzeme kullanımına dikkat edilmiş.
Yapı, daire formunda. Bunun sebebi çocukların üzerinde olumlu bir etkisi
olması. Grup üyeleri, aslında okul çiziminin de çocuklara sorarak
hazırlandığını, olabilirliklerine göre birlikte çalıştıklarını eklediler. Bu okulda
akademik eğitim de veriliyor. Asıl önem verileninse, kaybolan bilgilerin
canlandırılması ve bu kadim bilgilerin aktarılması. Akademik planlar için

kayıt alınsa da; bahçede yapılan bir etkinliğe, kaydı olmayan bir çocuk da
dahil olabiliyor. Bu açıdan okulun karma bir yapısı var. Okulun olduğu
bölgede madde kullanımı küçük yaşlara kadar inmiş olduğundan
çocukların farklı etkinliklerle uğraşması amaç edilmiş. Ayrıca bir program
üzerine çalışılmış ve buna göre çocukların haklarını ailelerine kendilerinin
anlattığı bir süreç amaçlanmış. Bahçede faal olarak üretim var. Hayvancılık
yapılıyor ve meyve-sebze yetiştiriliyor. Fen-doğa atölyesi, drama, halk
dansları, müzik atölyesi, spor atölyesi, film atölyesi gibi başlıklara
ayrılmışken derslikler de çok amaçlı kullanıyor. Zaman zaman atölyelerle iç
içe çalışmalar yürütülüyor. Grup, kurduğu okulun amacını şöyle açıkladı:
“Çocuğun, parçası olduğu doğa ile ilişkisinin koparılmadığı; mutlu, üretken
ve özgür bir yaşam sunmak istedik. Çocuk dili ve farklı kültürleri , aynı çatı
altında birleştirebilen, sürdürebilir bir eğitim amaçlayan, uygulayan bir
okul.”

4.Grup
Bu grubun okulu, oldukça geçişken bir
yapıya sahip. Konya’da kurulması

amaçlanmış. Haftalık meclis toplantıları var. Sürdürülebilir tarımın
uygulandığı, permakültür uygulamalarının yapıldığı bir okul. Hayvancılık
yapılıyor. Alanları geniş olduğu için yapıları çevreye yaymışlar. Isınma için
güneş panelleri yerleştirilmiş. Tüm binalar dairelerden oluşmakta. Koridor
ve kapıların olması beklenen binada, kapı bulunmuyor. Suyla çalışan
kombiler kullanılıyor ve dışarıya salınım olmadığı için çevreyi de koruyorlar.
Daire formundaki binaların içerisinde yer alan sınıfların etrafında resim,
spor, müzik atölyeleri, rehberlik birimi, yemekhane, kütüphane, laboratuvar
bulunmakta. Çok amaçlı sahne sayesinde toplantılar burada yapılıyor.
Ayrıca bu okulda bir de tohum toplama merkezi yer alıyor. Burada
çevreden toplanan tohumlar biriktiriliyor. Okulun soğutma ve ısıtma sorunu,
Konya’nın coğrafi koşullarından yararlanarak yer altından geçirilen büyük
borularla çözülüyor. Üretilen fazla enerji ise ilgili yerlere satılıp ve elde
edilecek gelirle okula kazanç sağlanıyor.
5.Grup
Mimarisi dairelerden oluşan bu okul, binası ve renkli tasarımıyla göze çarptı.
Grup üyeleri; 15’er kişilik sınıfların bulunduğu, 120 çocuk kapasitesi bir
ortaokul tasarlamış. Ormanlık bir araziye kurulan okul binalarının arasındaki
ağaçlar da korunmuş. Amaç; ihtiyaçlarını karşılayabilen, kendine yetebilen
bir okul yaratmak olmuş. Besinlerini üretirken, atıklarını da geri
dönüştürüyorlar. Kompost yapıyorlar. Su
biriktirme alanları, yenilenebilir enerji
olanakları ile okulun ekolojik yapısı dikkat
çekiyor. Okulun bağlantı yollarının üzeri
borularla kapanmış. Çocuklar meclisten
sınıfa giderken bostanlardan geçiyor.
Engelli öğrenciler için uygun parkurlar
tasarlanmış. Okulda öğrenciler ve
öğretmenler için dinlenme alanları yer
almakta. Grup üyeleri, gün içinde herkesin
kendisine vakit ayırmasının,
sosyalleşmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Hatta amaçlarının daha
sonra çocuklarla bir lise kurmak olduğunu eklediler. Katılımcılardan gelen
sorular ise; bu kadar büyük bir okulun sürdürülebilirliğinin nasıl
sağlanacağı, zor olabileceği ya da büyüme kaygısı üzerine oldu.

Grup sunumlarının sonunda, üretilen okul yapılarının aslında gerçek
ihtiyaçlara ne kadar çok hitap ettiğini ve şekilden içeriğe kadar oldukça
benzer olduğunu görüldü. Ayrıca bir önceki BÖM’de yapılan sunumların
gerçekçilikten uzak olduğu fark edildi.

Sunumların ardından; geçtiğimiz dönemin BÖM mezunları, ÇOÇA ekibiyle
yapılan eğitimin hayatlarına olan etkilerini paylaştı. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ nde sınıf öğretmenliği yapan Gülesra, “Anadilinde eğitim” in
önemini vurgulayarak, geçtiğimiz BÖM eğitiminde bu ihtiyacın, bir modül
olarak gelişme sürecini paylaştı. Özel bir eğitim uygulama okulunda
eğitimci olan Kevser, meslektaşlarına yönelik yaptığı bir uygulamadan
bahsetti. “Sosyal uyum becerileri” konulu eğitimde, “İleri doğru bir adım at!”
oyununu oynatmış ve katılan öğretmenlerın, eğitim öncesi ile sonrasındaki
düşüncelerinde büyük değişimler gözlemlemiş. Okul öncesi öğretmeni olan
Elif, eğitimin kendi ev hayatına nasıl yansıdığını anlattı. İki oğluyla birlikte
aldığı kararları, çocuk hakları konusunda onları nasıl bilgilendirdiğini ve
bunların, çocuklarının hayatlarında ne şekilde etkili olduklarını paylaştı.
BBOM okullarından, Ankara’ daki Meraklı Kedi’ de öğretmen olan Özge,
okuldaki sürecin ev yaşantılarına nasıl bir yansıması olduğundan bahsetti.
Ebeveynlere gönderdikleri raporlara yanıt olarak alınan geri dönüşleri
paylaştı. Son olarak; ev sahibimiz olan Mutlu Keçi’nin başından beri
çalışan öğretmeni Özenç, ilk günlerinden bugüne kadarki sürece değindi.
Çocuk meclisi, ÇAÇÖ (Çatışma-Çözüm) ve tecrübelerini iletti.
Günün sonunda, Çocuk Hakları modülünün değerlendirmesi yapıldı.

Üçüncü Günün ve “Çocuk Hakları Modülü”nün Sonu

BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı
Güncesi: Teşekkürler!..

Biz #bbomök16 sürecinin ilk aşamasını 1-5 Şubat tarihleri arasında
gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşma 12-13 Mart’ta “Şiddetsiz İletişim” modülü
ile…
Biliyoruz ki, paylaşımlar her türlü gerçek öğrenmenin zemini… Öğretmen
destek programlarımızda her adımı bu farkındalıkla atıyoruz.
Katılımcılarımız başka okullar yolundaki çok çeşitli mücadelelerinde yalnız
olmadıklarını bilsinler, deneyimlesinler istiyoruz. Bu yönde başladığımız
yolculuk her adımda hakkını veriyor. Geçen yıl düzenlenlediğimiz Başka
Öğretmenler Mümkün(BÖM) programınından mezun olan öğretmenlerimiz
#bbomök16 öğretmen destek programımızda yürütücü oldular ve
çıktığımız yolculuğun ne kadar sürdürülebilir olduğunu gösterdiler.
Tam da bu yüzden;
* Bu programın finansmanı için çalışan Burak ve Levent’e,
* Destekleri için tüm TAV Passport üyelerine,
* Programın ilk buluşmasını hayata geçirmemize vesile olan eğitmenlerimiz
Zeynep, Melda ve Pınar’a ,
* İçerik ve planlama aşamasındaki katkıları dolayısıyla tüm BÖM

mezunlarına,
* Konaklama sorumlularımız Nazlı ve Özge’ye,
* Görsel dokümantasyon ile bu muhteşem video için Kevser’e,
* Oturumlarda kolaylaştırıcılık yapan Gülesra, Özenç, Özge, Oya ve Bediz ile
başlangıç oturumunu yürüten Hakan’a,
* Yakında yayınlayacağımız program güncesi için Elif’e ve tüm yürütücü
ekibe,
* Program boyunca kullanımımız için bize okulu açan BBOM Mutlu Keçi
İlkokulu‘na; bize mandalina getiren, ihtiyaçlarımızı gidermemize destek olan
ebeveynlerine, katılımcılara turlar düzenleyerek okulu gezditen Özenç’e,
* Harika yemekler ve hiç bitmeyen çay kahve ile temiz bir eğitim alanı
sağlayan BBOM Mutlu Keçi İlkokulu çalışanlarından Elvan ve Kamil’e,
* Konaklamamız boyunca bizi güler yüzle ağırlayan Club MAB Aparts
çalışanlarına ve bizi onlarla tanıştıran Engin’e
* Arka plandaki tüm organizasyonel işleri üstlenen Berçem’e, ona destek
olan Pelin’e,
* Genel koordinasyon için Bediz, Kevser ve Feyza’ya
ve tüm katılımcılarımıza müteşekkiriz.

BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı
Güncesi/4.Gün: Pozitif Disiplin Modülü
4 Şubat 2016 – 4. gün:
Pozitif Disiplin modülü, Feyza’nın Klinik Psikolog Pınar Mermer’i tanıtmasıyla
başladı. BBOM’la ilişkisinden söz etti. Sonrasında Pınar sözü alarak,
okullardaki çatışmaların nasıl çözüleceğine dair bir modül olacağını
anlatmaya başladı : “BBOM ile ilk kez bir arkadaşım aracılığıyla İstanbul’da
tanıştım. Sonra öyle yollardan geçtik ki artık Bodrum’da yaşıyorum. BBOM
Derneği’nin danışman psikoloğu oldum. Bu projeye çok değer veriyorum.
Kendi sınıflarınızda nasıl değişimler yapabilirsiniz? Uygulamalar yapalım

diyorum da yapılabilir mi? Gerçekten olabilir mi? Mutlu Keçi ile tanıştıktan
sonra gerçekten olabileceğini gördüm. Ruh sağlığı, akıl sağlığı yerinde
çocuk ve ebeveynler için doğru bir disiplin felsefesi oluşturabilmek çok
önemli. Çocuklar büyürken; nasıl değerlerimiz, hangi hedeflerimiz var?
Bunlar doğrultusunda bir disiplin felsefesi oluşturmak niyetimiz.” Bugünkü
şartlarda bireysel vaka üzerinden gidilemeyeceğini ekledi ve sordu:
– Disiplin deyince aklınıza gelen sözler, renkler, sesler, görüntüler neler
– Katılımcılardan gelen yanıtlar : Sus bakayım / susmak /susturmak /
zaman / zorunluluk / sınır / cetvel / uyum/ ordu / kürsü /müdür / çiçek
olmak / şiddet /üniforma / ceza / istikrarlı olmak / gerginlik / rahatlık
/oturmak zorunda kalmak
Çocukluk döneminde kaydedilen
dosyaların açılmasının ve
dönüştürülmesinin çok zor
olduğunu söyledi. “Nasıl bir anne
babanız vardı? Evinizde nasıl bir
disiplin anlayışı vardı?” Ulaşılmak
istenenin; kuralların olduğu, çocuğa
saygılı ve çocuğun yanında
yürüyen bir ortam olması gerektiğini belirtti.
Negatif disiplin konusuna geçildi ve neleri kapsadığı maddelendi:
●
●
●
●
●
●
●

Vurmak
Aşağılamak
Şekillendirmek
Azarlamak
Tehdit etmek
Kaldıramayacağı sonuçlarla baş başa bırakmak
Ayrıcalıklardan mahrum etmek (sinemaya gitmeyeceksin, çikolata
yiyemezsin bu sefer gibi)

Katılımcılar, gözlerini kapattılar ve kendi çocukluklarını düşündüler. Bugünkü
disiplin anlayışımız, nasıl disiplin aldığımızla çok ilgiliymiş.
● Karşılaştırma
● Yüksek beklentiler

● Cezalandırma
● Senin ne yaptığın benim umurumda değil (Yetişkinin ihtiyacı, çocuğun
ihtiyacının önüne geçiyor.)
● Senin geleceğin için (Gelecek kaygısıyla hareket edildiği için anı
kaçırmak)
● Kontrol etme isteği (Kaygı, kontrol etme isteğini doğurur. Yoğun kaygısı
olan insanların obsesif kompülsif bozuklukları vardır. Anksiyete, yetişkini
yanlış kontrol mekanizmalarına götürür. Çocuklarla iletişimde, anksiyete
çok fazla görülüyor. Kendini yetersiz hissedenler, çok bilip çok kaygı
hissedenler, mükemmeliyetçilerdir ve karşılarındaki kişileri çok fazla
kontrol ederler. Mükemmeliyetçiler, kendilerine şefkat gösterip
kaygılarını azaltabilirler. Bu insanlar ya geçmişte ya da gelecekte
yaşarlar. Kafamızdaki soru işaretleri anı yaşamamıza engel olur. Anı
yaşayamadığımızda kendi ihtiyaçlarımızın ve karşımızdakilerin
ihtiyaçlarının farkında olmayız.)
● “Çok öfkeliyim”. (Öfke, koro halinde gelir. Hayal kırıklığı, çaresizlik, kaygı
öfkeye eşlik eder. Öfke kontrolü zorlaşır ve bunlar ortaya çıkar.)
Negatif disipline sebep olan nedenler ise şöyle sıralandı :
● Narsistik kişilik yapısı, karşısındakinin ihtiyaçları ile empati yapamamak.
● Yoğun, negatif duyguların, kontrol etme ihtiyacı doğurması. Negatif
hisseden, negatif davranır.
● “Ağlama! Bağırma! Sakız çiğneme! Kız gibi kırıtma!” (Çocukluğumuzdan
başlayarak, duygularımızı bastırmak üzere büyütülürüz. Negatif
duygular bastırılınca pozitiflerin ortaya çıkacağı yanılgıdır. Negatif
duygular bastırılınca pozitifler de bastırılır. Negatif duygulardan
bahsedilmez. Birisi kanser olur söylenmez, ölür söylenmez. Bir taraftan
da “Batsın bu dünya!” diye veryansın edilir. Duygularımızı bastırdıkça
onları tanımıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımıza bakmadan, davranışa
geçiyoruz. “Kendimi tutamadım!”: Kendi içimde ne olup bittiği ile ilgili
hiçbir fikrim yok. Bir sel geldi, ben de ona kapılıp gittim. Kendini
kaybeder, öfke patlamaları yaşar veya çatışmadan kaçar, görmezden
gelir. Bu tarafı kapattıkları zaman görmeyebilirler. Karşıdaki çocuk çok
öfkeliyse kaçabilirler. Çok öfkeli ebeveyninizden kaçmayı öğrendiyseniz;
kendinizi, öfkeli çocuktan da kaçarken bulacaksınız.)
● Sakin ama duyguların konuşulmadığı bir aile ortamı.
● Kardeşini kıskanamazsın (Yanlış hissediyorsun mesajı)

● Algı bozulması (Taciz görüyorum, kendi duygularımla bağlantımı
kaybetmemişim ama annem öyle olmadığını söylüyor. Örneğin;
● Anne ben doydum.
● Yok, daha doymadın sen
● Doydum mu ben? (Böyle bir insan sürekli yemek yer.)
Vurmak ile ilgili; zihinsel gelişimi yavaşlattığına dair araştırmalardan
bahsedildi. Sonuç olarak; çocuk haklarını düşündüğümüzde hiçbirini
yapmıyor olmamız gerektiği halde hala bunu konuşuyor olduğumuz
gerçeğine değinildi.
Negatif disipline bir örnek olarak; en çok başvurulan oda cezası konuşuldu :
– Yetişkin: Odana git! Yaptığın şeyi düşün!
– Çocuk: Sen görürsün. Sen bana çok büyük bir haksızlık yapıyorsun. Sen
görürsün!
Time out (mola) ceza mıdır?
Mola yönteminin çıkışının ceza olmadığı ama ceza olarak kullanılmaya
başlandığı anlatıldı. Örnek olarak; “Süper Dadı” adlı reality show gösterildi.
Programda sıklıkla kullanılan ‘mola paspası’nın, çocuk istismarına girdiği
vurgulandı. Süper Dadı örneği velilerden geldiğinde, bu örneğin etik
bulunmadığı söylenebilir. Yemek yemek istemeyen çocukla ilgili bölüm
üzerine şu yorum yapıldı: “Yemek, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilk tatlı
ilişkidir. Yeme problemi yaşayan çocukların ileride öğrenme güçlüğü
olabilir.”
İzlenen Süper Dadı videosunda; çığlık çığlığa geçen yirmi dokuz dakika
gösterildi. Çocuğun, ağlamaktan öksürmeye geçmesinin; çocuğun son
noktaya geldiğinin göstergesi olduğu anlatıldı. Mola, kırk bir dakikaya çıkar
ve mücadele devam eder. Çocuk; bir yerden sonra tuvalete gitmek ister,
“Bezimi değiştir” der. Değiştirilmez. Bu kadar temel ihtiyaçları göremeyecek
kadar gözleri kör olmuş ebeveynler, çocuğun psikolojisinin çökmesine
sebep oluyor. Psikolojideki çöküş, fiziksel koordinasyonu etkiler. Çocuk da
fiziksel koordinasyonunu kaybedip yere düşer.
Katılımcılara; bu videonun ne hissettirdiği soruldu. Katılımcıların yanıtları;
●
●
●
●

İşkence
Çocuk kadar biz de acı çektik
Biz de ayağımızı denk almayı öğrendik
Oradaki anne babanın bu zalimliğe eşlik edecek insanlar olduklarını
düşünmüyorum. Çaresizlikten, karşıdakine itaat ediyorlar. İtaat ile

yapılan çalışmalar var; kendi içiyle bağlantıyı kaybeden insanlar,
otoritenin her dediğini yapar hale geliyorlar.
“Time out” doğru uygulandığında, çocuğa kendi kendini soğutabilme fırsatı
verir.

Bir katılımcı sordu: Görmezden gelme, küsmek ceza mıdır? Neden cezadır?
Bir insanı yok saymak çok kötü değil mi? Pınar ekledi: Görmezden gelmeyi
şöyle düşünün; çok yoğun şeyler yaşıyorsunuz ve eşinize ağlamaklı bir
halde gidiyorsunuz. O; havaya, telefona, televizyona bakıyor. Sizin, ilgi
çekmek için böyle yaptığınızı sanıyor ve ilgilenmezse geçeceğini sanıyor.
Çocuklar da çok yoğun şeylerle geliyorlar ve nasıl anlatacaklarını
bilemiyorlar. Atlıyorlar, zıplıyorlar. Yetişkinin tepkisiyse: “Görmezden gel,
geçer…”
Pınar, çocuklarına küsen ebeveynler üzerinden konuşmaya devam eder:
“Benimle kavga et ama benimle konuş. Çocuk, bu dünyada var olduğunu
hissetmesi için yetişkinin kendisinin yanında olduğuna, duygularını
gördüğüne ve onu sevdiğini bilmeye ihtiyaç duyar. Biz küstüğümüz anda
paniğe kapılır. Çocuktaki tepki ‘ben ölüyorum’ olur. Uzun süre buna maruz
kalan çocuklar bir kapanma yaşar. Çocuklarınıza asla küsmeyin.”
Katılımcılardan sorular gelir;
– Aşırı görme nedir? Bütün devletlerin davranış biçimi değil mi? Negatif
davranışları görmezden gelme de mi bir cezadır?
– Evet
– Ama dersi bozucu davranan çocukları görmezden gelebiliyoruz.
– O anda karşılayamadığımız ihtiyaçları daha sonra mutlaka
çalışıyoruz.

– Çocuk, ilgi çekmek için arkadaşına vuruyor veya kendini yere atıyor. Ben
de görmezden geliyorum. Ne yapmalıyım?
– Deneyimim; bana, insanın karmaşık bir varlık olduğunu söylüyor.
Genellikle çocuğun davranışının altındakini bilirsek, uzun vadede
çözebiliyoruz. Zaman vermekte, ne olduğunu anlamakta bir sakınca yok.
Benim sözünü ettiğim; çocuğun kaynadığı anlarda onunla ilgilenmemek.
Bir çocuk vuruyorsa; sadece karşı tarafa değil kendisine de zarar
veriyordur. Vurma söz konusu olduğunda, davranış
hakkında konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Anlık görmezden
gelme olabilir, pozitif time out alınabilir.
– ‘Anne ben güzel miyim? Anne elbisem nasıl?’ Diye sürekli soran bir çocuk
için ne yapılabilir?
– Güzel olduğunu duymaya ihtiyacı var. Demek ki; okulda, güzellik
konusunda çok konuşuluyor ve çocukta böyle bir şey oluşmuş.
– Benim bir öğrencim, çemberlerde kendini ortaya atıyor, bağırmaya
başlıyor ve kahkahalar atıyor. Şöyle bir yöntem izledik; çocuğu sakin bir
şekilde karşımıza aldık. Neye ihtiyacı olduğunu sorduk ve bunu iki ay
denedik. ‘Ben çembere katılmak istemiyorum.’ diye bir sonuç çıktı. Artık
istemediğini söyleyerek çembere katılmayabiliyor.
– Çocuk kötü söz söylüyor. Ne yapabiliriz?
– Başka bir katılımcının cevabı; “Bizde çok fazla pipi, kaka, popo sözcükleri
söyleniyordu. Ne yapmamız gerekiyor diye Pınar’la konuşmuştuk. Pınar, bu
kelimeleri söyleyebileceklerini ve bunun için farklı mekanlara ihtiyaç
olacağını söylemişti. Çocuk, koşa koşa gidip kötü sözleri tuvalette
söylüyordu. Sonra bu sözcükleri, farklı sözcüklerle yer değiştirme fikri geldi.
Çocukların kendi bedenleri ile barışık olmalarını bekliyoruz.”
– Öğretmen, dalgacı tutumu görmezden gelmeli mi? Nasıl bir yol
izleyeceğimiz konusunda karasız kalabiliyoruz.
– Lise öğrencileri söz konusu olduğunda, daha konuşulabilir bir ortam
yaratılabilir. Her sınıfta bu, arkadaki bir kaç kişiden seçilebilir. Bu
arkadaşların eğlence ihtiyaçları diğer arkadaşların öğrenme ihtiyacının
önüne geçmeye başladı. Pozitif disiplinde önleyici davranışlar çok büyük
bir yer tutar.
– Yaşa göre değişim gösteriyor mu çalışmalar?
– Evet, yaşa göre değiştiriyoruz. Bugün niyetim, burada bir baz
oluşturmak. Değerlerimiz ve niyetimizle ilişkili. Yaş grubuna göre neler
yapacağımızı anlattığımız bir çalışma değil bu.
– Yaşa göre etkilenmenin boyutu değişiyor mu?

– Bu, yaşa göre belirlenen bir şey değil. Bazı çocuklar daha hassas olur,
daha çok etkilenir. Bazıları daha güçlüdür, az etkilenirler. Her yaş
grubunda değişen yoğun ihtiyaçlar var.
Pınar, negatif duyguları saklamak ve biriktirmekle ilgili konuşulanların artık
son bulmasını istedi ve katılımcılara birer balon dağıttı. Onlardan; öfke,
hayal kırıklığı, çaresizlik, haksızlığa uğramışlık, vb. bütün negatif duygularıyla
balonlarını şişirmelerini istedi. Negatif duygular, balonlara doğru üflendi.
Balonlarını, iç dünyaları gibi düşünmelerini isteyip, balonlarını
patlatmalarını söyledi. Duyguları patlatmak hem kişiye hem çevresine çok
zararlıdır. Bu nedenle; bu negatif duyguları patlatmak yerine başka bir yol
olan, negatif duyguları patlatmadan dışa vurmaktan bahsetti. Balonun ucu
tutularak, içindeki havanın dışarı çıkmasına izin verildi. Bu açıklama ve
öneriden sonra katılımcılar, şişirdikleri balonların havasını boşalttı. Islık
çalarak sönen balonlar ve kahkahalar… Negatif duyguları ve sıkıntıları
atmanın pek çok farklı yolu olduğunu söyledi: “Durmak, düşünmek,
paylaşmak, konuşmak…”

Ödüllendirmek
Katılımcılara, ödüllerin çocuklara iyi gelip gelmediği sorusu yöneltildi.
(Ödüller, övgüler, stickerlar) ‘Ay ne güzel resim yapıyorsun, Picasso gibisin!’
Yetişkinler, küçükken görmezden gelindiğinden, ileride özgüvenleri

desteklendikten sonra; kendi çocuklarını övgüye boğmaya başladılar.
Örnek olarak bir deney gösterildi. İki gruba resim yaptırılmış. Birinci grup
övülmüş ve şeker verilmiş. Bu grup, bundan sonra da aynı övgüyü
alabilmek için aynı resmi tekrarlamış. Diğer grup ise her defasında farklı
şeyler denemiş.
Bireyler, onaylanma ihtiyacı duyar. Onaylanma ile övgü farklı şeylerdir.
Övgü, doğru sözcüklerle yapılabilir:
– Sen bugün çok iyi davrandın al sana sticker (davranışçı)
– Her çocuğa sticker. (neden yapıldığı belli değil)
Katılımcı örnekleri:
● Öğretmenimiz, okumayı sökenler bahçede okuyabilir diyordu. Bahçe çok
güzeldi. Ben hemen okumayı öğrenmiştim.
● Benim de böyle farklı yöntemleri olan bir öğretmenim oldu. Çok
severdim. Yıllar sonra bir arkadaşımla karşılaştım. O aynı nedenlerle
aynı öğretmenden nefret ediyordu.
Pınar sözlerine, birlikte zaman geçirmenin ve ayrıcalıkların asla pazarlık
konusu yapılmaması gerektiğini söyleyerek devam etti. Tatilin çocuğun
hakkı olduğundan bahsetti.
Otorite figürünün olmadığı yerde çocukların sudan çıkmış balığa
döneceğini söyledi. “Çocuklar, cezadan hiçbir şey öğrenmezler. Sadece
‘Ben bunun olduğu yerde bunu yapmayayım.’ davranışını geliştirirler. Bir
arkadaşımın çocuğunda, bunu gözlemledim. Çocuk altı yaşındaydı ve
kendisi olmaktan çıkmıştı. Anneyi memnun etmek üzerine bir sistem
oluşturmuştu. Dışarıda farklı davranıyordu. Bazı çocuklar dışarıda da farklı
davranmıyorlar ve sadece anne babalarını memnun etmek adına
yaşıyorlar. Yüksek beklentiler içinde olan ebeveynlerin çocuklarının da onay
ihtiyacı karşılanmaz. Güzel davranışın bizde uyandırdığı duyguyu söylemek
samimidir. Abartmadan geribildirim vermek bence sağlıklı. Çocukların
zaten yapması gereken bir davranış için ödül vermek anlamlı değil. İçten
gelen bir şeyi motive etmeye gerek yok. Öğrenme, gözlem ve yaşayarak
gerçekleşir. Örneğin; biz, sürekli adaletsiz davranıp çocuğun adil
davranışlarını överek hiçbir anlamı olmaz. Sınıf içerisinde barışçıl bir ortam
sağladıysak çocukların da doğal olarak böyle davranmalarını bekleriz.
Terör estirilen bir sınıfta pozitif davranışların gelişmesi çok zor olacaktır.”

Bundan sonraki konu pozitif
disiplinin tanımıydı. Pozitif Disiplin,
çocuğa dünyaya katkısı olduğunu
hatırlatır. Aidiyet duygusunu besler.
İhtiyaç duydukları kural ve sınırları
onlara gösterilmelidir. Çocuğun,
ebeveynin ve öğretmenin
birbirinden öğrendiği bir anlayış
olarak pozitif disiplin; çocuğa içsel
bir takım alışkanlıklar, iç disiplin
kazanmasını sağlar. Pozitif disiplin, ödül ve ceza yöntemlerini içermez. Göz
hizasında olmak hem bedensel hem de duygusal olarak iyi hissettirir.
Çocukların bağlantıda olmaya ihtiyacı vardır. Bağlantıda olmayan
çocuklar, havada bir balon gibidir. (Kimim ben? Ben ne yapıyorum?, Burası
neresi?) Bu çocuklar fiziksel olarak da sarsaktırlar. Ellerini kollarını nereye
koyacaklarını bilemezler. Pozitif disiplinde anne ve çocuk eşittir.
Koruyucu disiplin; önlem almak, kurallar koymak ve çember olmaktır.
Önlem almak, çocuğun özgürlüklerini kısıtlayıcı olmamalıdır. Koruyucu
disiplinde bağlantıda olmak, göz temasında olmak, ten teması kurabilmek
çok önemlidir. Ancak böyle olduğunda çocuklar kendi kendilerini
sakinleştirme mekanizmalarını devreye sokabiliyorlar. Bebekken doğal
olarak yapılan bu davranışlar, daha ileriki yaşlarda da yapılır.
Bir katılımcıdan gelen “Dokunmak ve sarılmakla ilgili ne yapacağımı
bilemiyorum.” sorusu üzerine Pınar: “Sarılmak ile ilgili araştırmalar yapılıyor.
Çiftlere yirmi dakika sıkı sıkıya sarılmaları öneriliyor. Sakin eşin, kaynayan
eşe sarılması çok işe yarıyor. Çocuklarda da böyledir. Her zaman sarılmak
zorunda değiliz. ‘Ben buradayım ve seni dinliyorum’ demek de soğutma
mekanizmasını devreye sokar. Bunu yapabilmek için kendi soğutma
mekanizmamızı devreye sokabiliyor olmalıyız. Çocukların attığı kocaman
taşları alıp, küçülterek geri verebilmeliyiz. “Kızgın hissediyorsun.”, “Merak
etme ben yanındayım, az sonra geçecek”, “Bu yaşadığın şeyin adı hayal
kırıklığı, ağlayabilirsin” İleride bunları kendi kendine söyleyebiliyor olacak.
Kendisiyle bağlantı halinde bir yetişkin olacak.
Görsellerle desteklenen, soru-cevap
ağırlıklı ilk bölümden sonra Elvan’ın leziz

yemekleri için mola verildi.
İkinci bölümde Pınar, katılımcılara bir müzik dinletti. Bazı davranışları
şefkatle karşılamanın önemini vurguladı ve bunun için bazı kaynaklara
ihtiyaç olduğunu belirtti. Katılımcılar, müzikle birlikte; gözlerini kapattılar ve
iç dünyalarına döndüler. Çocukluklarında onlara şefkat göstermiş olan
insanları düşünmeleri istendi. (Arkadaş, öğretmen, ebeveyn ) Şefkat
denince, içlerinde nasıl bir şeyin aktığı soruldu. Katılımcılar; sıcaklık,
güvenlik, özgürlük, yeşil bir alanda koşuyor olma hissi, eğlence, hareket
edebilme özgürlüğü, güvende hissetme, dünyadan korkmamak olarak
ifade ettiler. Pınar günde 20 dakika zihinsel egzersizin şart olduğunu söyledi.
Katılımcılardan, çocuklarla ilgili orta düzeyde zorlanılan bir davranış
düşünmeleri istendi. Birkaç dakika o çocukla ilgili düşünmeleri ve
bedenlerinde; o çocuk, o davranışı gösterdiğinde neler olduğu, akıllarına
hangi düşüncelerin geldiği soruldu. Katılımcılar; sırt tutulması, karna darbe,
kaygı, çözüm arayışı, sorumluluk, kızgınlık, mide sıkışması, haksızlık,
adaletsizlik, ben müdahale edemiyorum hissi, kendini reddedilmiş hissi
olarak açıkladılar. Pınar’ın yorumu ise; “Bunları yakalayabilmek çok önemli.
Duygu ve bedensel hissi manipüle edemeyiz. O duygunun üzerine
gidebilmek ve müdahale edebilmek için bedenimizde bir şey açılıyor ve
daha doğru tepkiler vermeye başlıyoruz. O davranışın etkisi o çocukla ilgili
değil de kişinin kendisiyle ilgili olabilir. Bazı çocuklar, bizim
çocukluklarımızdan öyle yerlere dokunuyorlar ki; sinirleniyoruz. Kolaylıkla
çözüm bulabileceğimiz bazı olaylarda öyle bir tepki veriyoruz ki; çözüm
bulamıyoruz. Kaygılar içindeki bir çocuk değil, özgür ve mutlu hisseden bir
çocuk öğrenebilir.”
İnsan, kendi ihtiyaçlarının farkında değilse, çocuğa da ihtiyaçlarını giderme
hakkını tanıyamazmış! Ağlayan çocuğa, “Şimdi ağlanmaz” diyen, kendi
içimizde ağlayan çocukmuş. “Çok yardım istiyorsun” diye bir çocuğa
bağıran yetişkin, kendi hayatında yardım ihtiyacının karşılanıp
karşılanılmadığını dönüp düşünmeliymiş. Kafadaki yargılarla konuşmaya
başlayınca, bunlar benim yorumum, çocuğun bununla bir ilgisi yok
denmeliymiş. Pınar sözlerine, negatif davranışların sebebinin, aslında bir
yardım çağrısı olduğundan bahsederek devam etti. Hiçbir çocuk, yetişkinin
gözlerinin içine baka bak onu sinir etmeye çalışmazmış – eğer ona öyle
davranılıp öğretilmediyse. O çocuk, bu durumda istismar ve ihmal
edilmiştir ve kendisini acı içinde hissediyordur. Çocuğun davranışıyla
verdiği sinyaller arasında kafa yormak, davranış anında önce sakin olmak,

soğutma mekanizmamızı devreye sokmak, sonra çocuğu sakinleştirmek.
Konuşabilir durumda olduğunda çocukla iletişim kurmak (göz teması,
sarılmak, konuşmak), bunu kurduktan sonra da (sakinleşip güven
duyduktan sonra dinleyebilir) konuyu konuşmak.
Koruyucu disiplin, problem çıkmadan önce verilen kararlar; destekleyici
disiplin ise bir daha olmaması için alınabilecek önlemleri konuşmaktır.

Teknikler – Öneriler
● Pozitif time out-mola yöntemi Durmadan anlatmak yerine sor! ‘Neden
dişini fırçalaman gerekiyor?’ Vurma! Sakince dokun!
● Niyetini tanımla, davranışı ona göre oluştur! “Şu anda sakin değiliz
sakinleşince konuşalım!”
● Empati yap, duyguları vurgula. “Çok kızdığını görebiliyorum”
● Karşılık verme, empati yap “Benim sözümü tutmamam seni hayal
kırıklığına uğratmış olmalı” “Çok kızgın görünüyorsun, bunun hakkında
konuşalım mı?” “Seni seviyorum canım. Ama bunun cevabı hayır.”
● 3 yaş altı çocuklarda, dikkati başka bir yere çekmek ve o noktaya
konsantre olmasını sağlamak, nesneyle doğru oynama biçimini
öğretmek önemlidir. (TV kumandası çiğnemek için değildir)
● Ağlamak güzeldir. Zaman zaman ağlamaya izin vermek gerekir çünkü
çocuğumuzun sağlıklı hayal kırıklıkları yaşaması, ağlayıp olumsuz
duyguları ifade edip sakinleşebildiğini görmesi, ağlama yoluyla stresini
atması, ağlamanın ardından ifade edemediği bir durumu anlatması ruh
sağlığı yerinde çocuklar yetiştirmek için gereklidir.
● Unutma! Duygusal ton bulaşıcıdır. Hayatla baş etme tarzımız
çocuğumuza model olur. Hayatını gözden geçirmek ve değişiklikler
yapmak konusunda cesur ol. Aynı yöntemleri deneyip farklı sonuçlar
alamazsın. Her şeyi denedin ama henüz pozitif disiplini denemedin!

Dördüncü Günün Sonu

BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı
Güncesi/5.Gün: Pozitif Disiplin Modülü
5 Şubat 2016 – 5. gün:

Pozitif Disiplin oturumunun ikinci gününe, bir gün önceki oturumun sözlü
değerlendirmesi yapılarak başlandı. Katılımcıların bunları nasıl
uygulayabilecekleri konusunda konuşuldu.
Bir katılımcı şu örneği verdi: “Ben bu tarz bir uygulamalara başladığımda
hep; ‘Sen bu sorun-çözümü nasıl çocuklara bırakabilirsin? Sen ne için
varsın o halde?’ gibi eleştirilere maruz kalıyorum.” Bunun üzerine;
hayatında pozitif disiplin ile olumlu değişimler yaratan bir başka katılımcı
da şunları ekledi: “Biz Pınar’ın eğitimini ağustos ayında aldık. Devamlı
birbirimizi sakinleştirmeye ve bu metotları uygulamaya çalıştık. Çocuklara
bunun iyi gelmesi için, biraz zamana ihtiyaç oluyor. Belki şu an zor gibi
görünüyor fakat zamanla bu kelimelere anlam yükleyemeyen çocuk bunu
sahiplenip uygulamaya başlıyor. Sorunlar çok daha kolay çözülüyor. Yeter
ki kendimiz değişime açık olalım. Belki yazıp birbirimize hatırlatarak sakin
olmayı başarabiliriz. Tüm olumsuzluk çocuklara geçiyor bu yüzden önce
kendimizden başlamalıyız.”

Pınar da bu yorumların üzerine; “Zaman zaman donup kalıyoruz çünkü
mükemmeli arıyoruz. Bunu yapmadığımız zaman, ‘bu konuda kendimi
geliştireceğim ve çocuk haklarına bağlı olarak kendimi geliştireceğim’
düşüncesinin farkında olursak daha kolay ilerleriz” diyerek önerilerde
bulundu. Pozitif disiplin alanında biraz daha okuyup araştırma
yapılabilmesi için bir kitap listesi paylaştı ve şunları ekledi: “Bu kitapları
okuduğumuz an, pozitif disiplini öğrenip hemen uygulamaya
başlayamayabiliriz. Unutmamalıyız ki, her çocuk bireydir. Her çocuğun
ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden onun dilinde, onun özelinde farklı yöntemler,
farklı bildirimler vermek gerekir.” Çocuklarla yaşanılan problemleri hemen
çözebilmek için tanımlar yapıldığından, ‘yaramaz’ deyip geçildiğinden
bahsetti. Sorunu çözmeye yönelik hareket etmek ve çocuğu dinlemek
yerine; hiperaktif, yerinde duramıyor denildiğini anlattı. Yöntemleri
uygulayabilenlerin ‘ben yaptım’ olarak düşünmek yerine; deneyimlerini
insanlarla paylaşması, sosyal medyayı aktif kullanılması, yaygınlaşması
için çaba harcama gerekliliğini tavsiye etti ve sunumundan örnekler verdi.
Uygulamalarla daha iyi anlaşılabileceği için,
vaka belirtilmesi istendi. Katılımcılardan şu
başlıklar geldi: yönerge almada zorluk, şiddet,
cinsellik, istismar, akran zorbalığı, okula uyum
sağlama. Bunun üzerine; vurma- şiddet üzerine
belirgin vakalara örnekler verildi.
İlk vaka örneği; 13 yaşında, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu olan, tuvaletini tutma
problemi yaşayan, çok kısık sesle ve bebeksi
konuşan bir çocuğun yaşadığı problemlerdi.
Pınar, bu durumu şöyle yorumladı: “Bir regresyon
problemi yaşadığını, bebeklik döneminde
yaşadığı bir problemde takılıp kaldığını
düşünüyorum. Tuvaletini tutamaması ile ilgili, tuvalet eğitiminde kötü bir
yaşantı oluşmuş olabilir. Ve aileler de bu tip şeyleri geç aktarabiliyor. İhmal,
istismar söz konusu olabilir. Seçici konuşma sergilemesinden dolayı da
‘selektif mutizm’ diyoruz.” Bu konuda yardımcı olmaya çalışan öğretmene,
çocuğa yaklaşırken nasıl konuşması gerektiği üzerine tavsiyeler verildi:
“Güvende hissetmediğinin farkındayım, görüyorum dinlemek istemiyorsun
fakat ben senin yanındayım. Ben buradayım…”

Katılımcı, bu çocuğun kutu oyunları oynamaktan çok zevk aldığını o sırada
dikkatle oyuna yoğunlaştığını söyledi ve Pınar şunları ekledi: “Kutu oyunları
genelde çok seviliyor. Faydalı buluyorum fakat asıl ihtiyacımız olan yaratıcı
oyunlar. Zaman zaman saçmalamak iyi gelecektir.” Tahtaya
“Obsesif/mükemmelci” yazdı ve ekledi: “Bu çocuklar kaygılı, içe kapanık ve
performans odaklı olurlar. Rahat olamazlar. Kendilerini bırakamazlar. Güne
rahat başlamak için keyifli etkinliklerle, saçmalama oyunlarına yer vermek
gerekir. Bir şeyleri çok iyi yapacağını düşünmüyorsa oyunlara girmezler ve
bu durum çocuğun öğrenme becerilerini engeller. Aileyle de birlikte hareket
edilmeli. Evdeki titizlik sorgulanmalı. Çocukların toprakla, bahçeyle,
hoplamalı zıplamalı hareket oyunlarıyla tanıştırılması gerek. Empati çocuğa
çok iyi gelir. Çocuk; devamlı onay ihtiyacı hissettiği için, ona açıklıkla
anlatılmalı. ‘Yaptığın şeyi hemen bana göstermek istediğini biliyorum fakat
istersen işin bittiğinde koşup bana gelmek yerine bir resim yapabilirsin.’ ”
Koruyucu Disiplin
●
●
●
●
●
●

Pozitif rutinler oluşturma
Günaydın dansı
Ara oyunlar
Değerlendirmeler
Chartlar – tablolar
Görsel – yazılı – materyal

Günaydın dansına örnek olarak, bir katılımcının öncülüğünde dans edildi.
Sonrasında Pınar “pıt pıt masajı”nı gösterdi. “Kendi açımızdan da bu çok
olumlu. Bedenlerimizi sevmemiz gerek. ‘Nasıl olursan ol, nasıl görünürsen
görün sen güzelsin’ mesajı hem kendimize hem çocuklara çok iyi gelecektir.
Ara oyunlar da çocukların dağılmasından endişe etmeden oyun ihtiyacını
karşılamak adına başvurulması gereken önemli bir noktadır. Çocukların
oyun ve doğa ihtiyaçlarını unutmayalım. Doğa eksikliği sendromu ve oyun
eksikliği sendromu yaşatmamak için sık sık dışarıya çıkalım. Oyun bittiğinde
de farklı geçiş etkinlikleriyle hızlandırabiliriz. Dışarıdaki halkaları toplayıp
içeriye girebilirler, hulahoplardan geçebilirler, şarkı eşliğinde yapabilirler.
Akşam çemberlerinde yapılacak değerlendirme de çocuklara iyi gelecektir.
Gündüz çalışılan konuların değerlendirilmesi sınıfça veya aileyle
yapıldığında faydalı olacaktır. Değerlendirmeler pozitif rutinin bir parçasıdır.
Uygulamalarımızın sonuna muhakkak değerlendirme koymalıyız.
Değerlendirme koyalım ki çocuklar da onları izleyip takip ettiğimizi bilsinler.
Oynadığımız oyunlarda, öncesinde kuralları söylemek, çocuklara çok iyi
gelecektir. Eğer şiddet unsurları varsa bunları yumuşatmak gerek. Yastık
kullanılabilir, küçük değişiklikler yapılabilir.” Bu değerli uzman önerilerinden
sonra ara verildi.
İkinci vaka örneği, vurma – fiziksel şiddet: 1.sınıf öğrencisi. Bilişsel, zihinsel ve
fiziksel olarak diğerlerinden daha gelişkin. Yetişkinlerle sorun yaşamıyor.
Bunun bilincinde. Haylaz diye adlandırılan bir çocukla yakın arkadaş.
Derslerde dikkat dağıtıyor. Meydan okuyor. Dalga geçiyor. Sınıf ortamı
canlandırmasında pozitif disiplini kullanarak bu duruma nasıl çözüm
getirilebileceğine dair Pınar’ın önerisi: “Sert davrandığımız için özür
dileyebiliriz ama kuralları hatırlattığımız için özür dilemek doğru değil.
Çünkü kurallar kötüymüş gibi algılanabilir. Kuralları hatırlatırken bir kez
söyleyelim. Kuralları önceden koymak, koruyucu disipline girer.”
Üçüncü vaka örneği: Kız çocuğu, 5,5 yaş. 7 aylıkken bir okul öncesi
kurumuna başlamış. Montessori ve Reggio okullarına gitmiş. Tek başına
oynuyor ve arkadaşlarıyla oynayamıyor. Her bulduğu ipi bir yerlere
bağlıyor. Bu vaka için Pınar’ın önerisi: “Bağlanma problemi. Çocukları,
bağlandıkları objelerden ayırmamak gerek.” Kardeş ilişkilerinde, eşit değil
adil olmaya çalışılmalı. İkili gruplaşmalarda, iki çocuğu da aynı gruba
alınca daha iyi dayanışma gösterirler. Birbirlerinden esnemeyi,
istenmeme duygusunu, alternatif arkadaş bulmayı, alternatif davranış

bulmayı öğrenirler. Okul öncesi dönemi çocukları, duygularını iyi ifade
edemedikleri için fiziksel şiddete başvururlar. Yetişkinlerden; sözel, tavırsal
ya da fiziksel şiddet örnekleri, domine etme örnekleri, dalga geçen
babalarının örneklerini görüp, başa çıkamadıkları durumlarda şiddete
başvururlar. Aşırı pimpirikli, müdahaleci anneye evde ses çıkaramayan
çocuk, okulda patlama gösterebilir. Sözel olarak çocuğunu şiddete
meylettiren babanın yaptığı istismardır. ‘Senin kafanı patlatacağım,
koparacağım’ diyen çocuklar dürtüsel davranan çocuklardır. Bir çocukla
pozitif disiplinle baş etmeden önce nedenleri öğrenmeliyiz. Fazla yorum
yapmaktan, yaftalamaktan kaçınmalıyız. Çocuğa yaklaşmadan önce
çocuktan izin alalım. ‘Şöyle yapmam sana iyi gelir mi?’ ‘Böyle sarılmam
sana iyi gelir mi?’
Gerekli yardımı alamayan
çocuklara ne oluyor? Çocuk
hiperaktif, çevreden devamı negatif
geri bildirimler alıyor. Kendini
sakinleştiremiyor ve bunun için
bağımlı oluyor. Erkeklerde 35 yaş
civarı patlama olabiliyor. Çocukken
yardım alamayan yetişkinler, bir yerden mutlaka patlak veriyor. Kadınlarda
da menopoz dönemi. O yüzden çocukluk döneminin bu kadar üzerinde
duruyoruz. Travma yaşayan çocuklardan; bazıları daha dayanıklı oluyor
bazıları olmuyor.”
Örnekler ve canlandırmalarla dolu geçen Pozitif Disiplin Modülü’ nün
sonunda, katılımcıların değerlendirmeleri alındı.

Beşinci Günün ve “Pozitif Disiplin Modülü”nün Sonu

BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı
Güncesi/Şiddetsiz İletişim Modülü

12-13 Mart 2016 :
“Şiddetsiz İletişim, kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi
yeni bir çerçeveye oturtmamız, ilişkilerimizde derinlerdeki ihtiyaçlarımızı
duyabilmemiz için bize rehberlik eder. Sözlerimiz, alışkanlık haline gelmiş ve
otomatik tepkiler olmaktan çıkıp ne istediğimizin farkında olma temeline
dayalı bilinçli cevaplara dönüşür.” (Bir Yaşam Dili-Şiddetsiz İletişim,
Marshall B. Rosenberg)
Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde şiddetsiz iletişim üzerine
seminerler veren Sevgili Vivet Alevi’ye bırakıyoruz bu güncede
sözü. BBOMÖK16 Mart Oturumunda iki gün boyunca katılımcılarla

paylaştıklarını anlatmaya sözcükler bulmak çok zor. En çok da yaşadığımız
toplum içinde farkına vararak yaşamak.
İçinize doğru dönüp şiddetsiz
iletişim denilince aklınıza gelen
nedir? Ne uyanıyor benim içimde?
Zihnimizi hazırlayalım ve çember
döndürüp bunu hem konuşalım,
hem de içinizde buraya dair ne var
öğrenelim.
Çember olmanın önemi mevcut
hiyerarşiyiyi azaltmak, öğretmen ve öğrenci arasındaki, eşdeğerliliği
sağlamak, göz seviyesine yaklaşmaktır. Çocuk katılımını sağlar, özgüveni
arttırır. Söz hakkı için bir nesnenin dönmesi; niyeti her kimdeyse söz ondadır.
Şiddetsiz iletişimdeki en önemli şey: Dinlemek. Herkes birbirini dinlerken
karşısındakine cevap düşünüyor. Dinleme alışkanlığını geliştirmek için
sözün kime gittiği, yani sözü ben vermeyeceğim, söz gidecek. Bunlar
şiddetsiz iletişimin etrafındaki parçalar. Birbirimize sen diye hitap etmek
aradaki eş değerliliği artırır. Ne kadar eş değer olursak iletişim o kadar akar.
Öncelikle konuşma nesnesi olan “kalp” sıra ile dolaşsın. Sırası gelen ya da
ihtiyaç hissederek konuşmak isteyen “Şiddetsiz iletişimden neler
beklediğini, neler çağrıştırdığını ve aktif öğretmenlik yapıp yapmadığını”
söylesin.
Çemberde söz alan katılımcılar:
– Gücün dilde başladığını düşünüyorum. Ve bundan arınmak gibi bir
derdim var. Bu arınmış dille çocuklara nasıl ulaşırım? Bunu merak
ediyorum.
– Dinlerken ister istemez yargıladığımı fark ediyorum ve bu benim için
rahatsız edici bir durum. Bunu aşmak istiyorum. Umarım bu önyargılardan
sıyrılırım.
– İletişimin başladığı hal diye düşünüyorum. Şiddetsiz iletişimi
uygulamadığımız anlarda iletişimin başlamadığını düşünüyorum.
– Günlük konuşma dilindeki küfürler ve cinsiyetçi kelimeler geliyor aklıma.
Şiddetsiz iletişim deyince bunlar aklıma geliyor.
– Karşılıklı olarak birbirini bastırmadan, karşılıklı dinlenen iletişim şekli olarak
ifade edebilirim.

– Kendi içimdeki şiddeti kaldırmak. Özellikle karşımdaki insan beni
dinlemediği zamanlarda içimdeki şiddet yükseliyor.
Şu an içime baktım. Önce ne
söylemek istiyorum onu
ayarlamaya çalıştım. Şiddetsizlik
burada başlıyor. Ben soruyu
kendime sorunca; barış içinde
işbirliği için bağlantı. Bağlantı
olmayınca kopukluk oluyor,
kopukluk olunca da kutuplar oluyor.
Güç kelimesi geçti, onu birlikte kullanmayı anlıyorum. Kendini bilmek bunu
fark etmez, gücü kullanabilmek. Farkındalıkla ilgili bir şey. Farkındalığım
artınca otomatik reaksiyon vermekle susup kendimle iletişime geçmek
arasındaki çizgiyi anlıyorum. Bu farkındalık olduğu için bir yolculuk. Ben hala
bu yoldayım. Kendini anlama hali. Bir de kendinizi anlayabildiğiniz kadar
başkasını anlıyorsunuz.
Bir kaç varsayımdan bahsedebilirim. Hem kendim uyguluyorum, hem de
anlatıyorum.
Şiddetsiz iletişimi yaşadıkça paylaşabiliyorsunuz. Her şeyin metodu var
diyorlar. Şiddetsiz iletişimin metodu çok basit. Dört adım. Öğrenilir ve
öğretilir. Zihninizle öğreniyorsunuz. Karşınızda bir insan ağzını açmadığı
zaman siz pazar günü diyorsanız ve bırakıyorsanız o zaman olmaz. Size
sihirli bir değnek sunmayacağım. Siz bunu uyguladıkça, alıştırma yaptıkça
ve geriye dönmedikçe bunu hem yaşayıp hem aktaracaksınız. Ama
kendinize alıştırma alanları yaratmazsanız, bir grup bulmazsanız yerinizde
kalırsanız o zaman onbeş, yirmi gün sizi idare eder sonra da yutar. Çünkü
dışarıdaki hayat şiddetli, yarılar dünyası…
Bunu iki günde anlamak mümkün ama alıştırma ortamı şart.
İnsanın doğası empatik. Ben bunu paylaştığım zamanlarda manevi ruh hali
gibi anlaşılıyordu ama şimdi biliyoruz ki insanın yapısında bu empatik
olabilme verileri mevcut. Eğer hormonal bir rahatsızlık vesaire yoksa
potansiyel olarak empati insanın doğasında var.

İnsanların başına ne geliyorda empati duvarından kopuyor. Hadi çemberi
tekrar “empati” üzerine kuralım. Nedir empati?
Katılımcılardan gelen cevaplar:
– Ana fikir olarak karşımdaki insanın dünyasını anlamak.
Empati kurabilirseniz hayatınızda nasıl bir fark yaratabilir?
– Karşıdakini anlarsak toplumun tüm bireylerini etkiler ve toplumla uyumun
zeminini yaratır.
– Rahatlatıcı bir etkisi olur. Kendi doğrularımızı savunmaya çalışmak yerine
karşımızdakileri dinleme fırsatı yaratır.
– Ani karar verme durumlarında beni engellediği için iyi ki var diyorum.
Ama üst kat komşum, hamile olan ve bahçeme gelen kedi konusunda
bana epey şiddetli iletişim kullandı. Kedici teyze
Empatiyi akıttığınız zaman hemen bir sonraki aşamaya geçiyor. Benim
sana verdiğim empatiden sonra sen kendine empatik bakıyorsun. İçine
bakıyorsun ve kendini anlamaya çalışıyorsun.
İnsanların arasındaki iletişimi akışa geçirdiğini, bazı durumlarda ne kadar
zor olduğunu duyuyorum. Çocuklarda daha kolay, onların gelişimine daha
çok katkı sağladığınız için daha kolay uyguluyorsunuz.
Empatik olmak için hangi kaynakları harekete geçireceğiz? Merkezimizde
duralım sallanmayalım. Burada birebir iletişime geçildiği için empati
kurulabiliyor ve ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz.

Şiddetiz iletişimde yanlış yok. “Doğru ve yanlış” şiddet ifadesi. Oradan haklı
haksıza gidiyoruz. Bu yok. Sürdürdüğünüz tartışmalarda gizli veya açık,
içinizdeki his: “Ben haklıyım. Ona da haddini bildireceğim.” Daha da içinizde
ki; “Adil değil. Hiç adil değil!” duygusudur.
Kendim yanlış yaptığımı hissedersem kendimden utanırım: Suçluluk
duygusu.
Eyvah hissi, utanma güvensizlik… Bütün bunlar bizi kurban durumuna
düşürür.
Şiddetin başladığı yer: Düşünceleriniz.
Kendi doğrularım: Haklı/Haksız Doğru/Yanlış Normal/Anormal
Yargılar dünyası içinde bunlar “normal” yargılar!
Şimdi bu andan itibaren eğer şiddetle halleşmek istiyorsanız içinizdeki
suçluluk duygusu: “Eyvah bende mi!” dediğimiz yerde kendimize şefkat
duymuyoruz. Şefkatli iletişim kurabilmek. Önce kendimize. Kendimize çok
şiddetliyiz. Bize çok şiddetli davranıldı. Geçtiğimiz eğitim tornasını düşünün.
Yaramaz, utanç dünyasındaydık hep. Ve biz bunları “normal” dediğimiz
başlık altında topluyoruz. Ebeveynlerle konuşuyoruz “E canım yaramaz”
diyorlar. Öyle içselleştiriliyor. Bu da bizim kısa hayatımız, Cumhuriyet tarihi
değil. İnsanlık hayatı boyunca şiddetin normal bir şey olduğu içselleştirildi.

Savaşlar, ölümler, kalıplar…. Bunlar doğamız olan, empatik olan doğamızı
değiştirdi. Biyolojik olarak aynalı nöronlarımız sayesinde daha sonra yavaş
yavaş değişiyoruz.
İnsanoğlu çok erken yaşta başkalarının doğrularıyla şefkatlarını yitiriyor.
Bebekken anne ve babanın doğrularıyla büyüyor. Eğer etraflarında yanlış
ve doğrularla müdahale etmeyen yetişkinler olmazsa o zaman bu çocuklar
devirip kaldıracaklar. Doğru ve yanlış olmazsa şefkatini yitirmeyecekler.
Zihinlerimizde kalıplarımız var. Biz çocuk için neyin doğru yanlış olduğunu
biliyoruz. O kadar müdehaleciyiz. Bir şeye elini uzatınca izin verilmemesi
örneğin. Halbuki o çocuk onu ağzına sokacak. Halbuki “temizlik” diye bişey
var asla izin vermiyoruz. Ama kendi yargılarımız var. Ve ona bu dünyayı
keşfetmesine izin vermiyoruz. Şuursuzluk böyle bir şey. Farkındalık ile
şuursuzluk arasında bir nokta.
Şiddetsiz iletişebilmek için farkındalığa ihtiyacımız var. Yetişkin insanlar
çocuklar için neyin doğru ve yanlış olduğundan eminler. Şiddet nesilden
nesile aktarılıyor. Biz bunu günlük hayattan alıyoruz. Sürekli ona şiddet
uygulanarak öğrendikleri için onlarda şiddet uyguluyorlar. “Çocuksun
bilmezsin, gençsin anlamazsın!”
Halbuki bu yargıları görüp ona empatik dille dönebilsek. Çünkü her yargının
arkasında bir ihtiyaç var. Büyük bir ihtimalle ‘anahtarları yıka da öyle koy’
diyen insan, senin çocuğunun temizlik ihtiyacına katkı sağlamak istiyor.
Böyle düşününce içinizde bir değişiklik hissediyor musunuz? Yargılardan
uzak durarak onun dünyasına bir ziyaret ederek neler düşünüyora bakmak?
Belki de sana yardım etmek istiyor. Arkasında, kendi içine baktığında bunu
söyleten motivasyon var. Burada ikinci varsayım çıkıyor: Bütün insanlar
yaptıkları eylemleri bir ihtiyaç karşılamak için yapıyor. İhtiyaçlar tüm
dünyada ortak. Nerede bu eğitimi yaparsan yap her yerdeki insanın içinde
güvene ihtiyaç oluyor. Saygıya ihtiyaç oluyor.
İnsan, yargılar dünyasından ihtiyaçlar dünyasına geçerse ve aslında bunu
derken de karşısındaki ile ihtiyaçları arasında bağlantı kurarsa (yani ben
onun dünyasıyla bağlantı kurdum da benim dünyamda da ihtiyaçlarım
var, karşımdaki davranışa takılmıyorum o davranışı yaparken benim neye
ihtiyacım var diyebiliyorsa) şiddetsiz iletişime geçmiş oluyor. Şiddetsiz

iletişim bu aslında: “Bağlantı kurmak.” Siz kalpten bağlantı kurunca bunlar
çözülecek.
Düşünceler dünyasında olduğumuz zaman fikirler de hazır. Öyle ki düşünce
dünyasıyla ilişkiye girdiğimiz zaman güçlü güçsüz haklı haksız aklımıza gelir.
Halbuki bu ihtiyaçlarla bağlantı kurduğumuz zaman ana geliyorsunuz ve
bağlantı kurduğunuz zaman sorun çözülmemiş oluyor ama bağlantı
kurulduğu için sakinleşiyorsunuz. Niye bu kadar kabardığımı anladım
diyorsunuz. Bedeninizde salgılar değişiyor. Kendinizle bağlantı kurduğunuz
an yaratıcılık dediğimiz an tam da o an gerçekleşiyor. Bağlantı kurmazsanız
yeni çözümlere izin vermezseniz istediğiniz kadar maskaralık yapın olmaz.
Eğer kendi doğrunuzu kabul ettirmek için yapıyorsanız asla işlemez.

İnsanlar ihtiyaçlar bazında iletişim kurarlarsa iletişim mümkün. Bunu
sağlamak için seçtiğimiz “stratejiler” diğer insanların doğrularıyla aynı
değildir. Kültürel olarak bile farklı coğrafyadaki insanlara işini sorunca o
doğru ve yapıyor. Kendi doğruları var. Sen buna diretirsen “onlar ve biz”
çıkar. Yaptığımız şey kendi doğrularından uzaklaşarak kendi değerlerini
oluşturmak. Kendi değerlerim var değişmesin ama bunu kimseye de
empoze etmem. Kendi doğrularımdan çıkarsam ve başkasının değerlerini
de merak edersem iletişim için bağlantı kurarım.
Empati ile anlamak: Evrensel ihtiyaçlar aracılığı ile duygusal bağlantı
kurmaktır.
Empati nedir?
Kibar olmak değildir –> Dürüst olmak (hakiki-samimi)
Aynı fikirde olmak değildir –> Anlamak
Sempati Duymak değildir –> Farkındalık (yargılamadan fark etmek)
Biz empati ile sempatiyi karıştırıyoruz. Ayyyy kıyamam diyoruz. Bunu
dediğimiz anda kendimi geride bırakıyorum. Benim değerlerim önemli.
Onlar benim değerlerim ve değerlerime sahip çıkmam karşımdakini
anlamadığım anlamına gelmez. Esnediğimizi hissederiz bazen.
Duyduklarımızın bizi değiştirmesine izin vermek bizi güçlendirir. Halbuki
bizde doğrularımızdan vazgeçersek kayboluruz hissi hep aşılanmış. Bazı

insanlar diyor ki, empati kurmak istemiyorum çok fazla kurunca kendimi
kaybolmuş hissediyorum. Bu durum yorar. Empatik değil sempatik
dinliyoruz çoğu zaman. Bu da bizi yorar.
Merhamet kelimesini kullanacağım şefkat yetmiyor bana. Birisiyle birlikte
olmak yani. Birisi olmak değil. Birisiyle birlikte olmak. Benimde dertlerim
açılıyor bende de var vesaire. O zaman empati yapmamış oluyoruz.
Sempati yaparsak tükeniriz. Kendi duygularımız devreye giriyor. Bu da bizi
tüketir ve depresif moda geçirir. Empatide boşuz. Boş olacağız ve biz
olacağız. Ben benden boşum.
İnsanların potansiyeline güvenmiyoruz. Sezgisel olarak düşündüğümüz
içimize bakınca bulabileceğimiz şeylerden uzaklaşıyoruz.
Hepimizin bir temposu ve hızı var ama sen ona çocuk olduğunu
söylemişsin. Sınıfınızdasınız ve çocuklara hiç müdahale etmiyorsunuz.
Hayal edin. Sizce nasıl bişey?
Katılımcı: Ders biter ve kazanımı veremem. Ne yaptınız rolleri belirlediniz mi?
Diye sorarım veya bulamadılarsa şu var bunu yapın vs derim.
Zaman süresi belli olduğu için müdahale etmediğinde mevcut zamanı
anlamlı değerlendirmek istiyorsun.
Katılımcı: Benim anlayışım daha uzun zamanlarda birlikte olmak ama
mevcut durumda 40 dakika ve müdahale etmek istiyorum.
Başka bir katılımcı: Bana huzur getiriyor. Onlara bugün “özgürlük günü”
dediğimde ne yapacaklarını bildikleri için herkes işiyle meşgul oluyor. Ben o
dinginliği görebiliyorum.
Başka bir katılımcı: Hemen hatırlayalım, hemen yapalım. Onun rahatsız
olduğunu düşünüyorum ve ipucu verirsem kolaylaştırdığımı düşünüyorum.
Benim rahatsız olduğumu düşündün ve bunu zannettiğin için eyleme
geçiyorsun. Ben karşı taraf olarak sana diyorum ki ben rahatsız olmuyorum
ve bu benim dünyam. “Ben rahatsız olmuyorum” Bunu duymak sana nasıl
geliyor?
Katılımcı: Kendi kendimi rahatsız ediyormuşum…
Duygularının sorumluluğunu alıyorum karşımdakinin. Bunu hisseden kim?
Düşünen kim? Hangisi… Gerçek olan duygu. Duygu karmaşasından
çıkamıyorum. Ne kadar az duygu o kadar hayat kolay. Duygular neden
bana sorun çıkartıyor. Hay Allah onu mu üzdüm? Bunu mu kırdım?

Duygularımız bunun için konmamış bize. Duygularımız bizi ayıltmak istiyor.
Bu his sana geldi. Bir ihtiyaç sana bu hisle geliyor. Sana duygu, yargı
yüklemek için değil. İhtiyaçlarımızı fark edebiliyor muyuz? Nasıl fark
edeceğiz? Şiddetsiz iletişimin şöyle bir katkısı var. Duygular tek başına kaos
yaratır. Duyguları ihtiyaca bağlamazsanız rahatsız eder, kurtulmak
istersiniz. Amacımız; duygularımızı kontrol etmek, bastırmak değil onları fark
etmek. Biz bastırmayı çok iyi öğrendiğimiz için olmayacak yerlerde duygu
patlaması yaşıyoruz. Arkadan ittiren duygular beni rahatsız ediyor ve
patlıyor. Patlayanlar bilincimde olmayan ve fark etmeden patlayan
duygularımızdır. Çalışmanın ana hattı duyguları fark etmek, gelen ihtiyacı
fark etmek. Metod bu.
Kendimizi ifade etmeyi bilmediğimiz için müdahil karışıyoruz onlara. “Baba
ilacını yine mi almadın?” yerine “İlacını almadığını gördüğüm zaman bu
beni üzüyor.” dersek daha ihtiyaca yönelik olmaz mı?
Birbirimizin alanına giriyoruz. “Ben senin annenim! yaparım.” Bunun
sonucunda ya saldırıya yada savunmaya geçiyoruz.
Sürekli panik halinde olan yetişkinler bizi yetiştiriyor. “Ay aman dur!” Biz de
panikleyen yetişkinler olarak yetişiyoruz.
Çocuğunuz televizyonunuzun kablolarına dokunacak mı, elektrik mi
çarpacak diye korkuyorsunuz o zaman korumalı priz takın ama onu
engelleyerek biz panik kültürü oluşturuyoruz. Kuşlar günlerce kuluçkaya
yatar ağzından yedirir. Biz modernleştikçe yuvalar artıyor annelik
yapmıyoruz. Yapmadığımız için yukarı çıkan suçluluk duygusu daha yukarı
çıkıyor. Kuşlar uçma haline gelene kadar ağızdan besleniyor ama bir süre
sonra uçuyor ve gidiyor. Hatta uçamayanın kıçına tekme atıyor. Biz ne
yapıyoruz. Uçma yavrum adalelerin gelişmesin, gitme yavrum… Biz
özgüvensiz bireyler yetiştiriyoruz. Ödül ve ceza veriyoruz. Ödül düşkünü
gençler yetiştiriyoruz.
Eğitimde ana anlayışımız ödül ceza
anlayışı. Havuç seven, isteyen
çocuklar. Karnın acıktığı için yeme
anneni mutlu etmek için ye. En
doğal sorumluluğun yükünü
çocuktan alıp dışarıya veriyoruz.
Kendi kullandığınız cümleleri yazın.
Bu bizi yönlendiriyor aslında.

İçsel motivasyon olarak, biz biliyoruz doğruları ve bunu çocuklara
öğreteceğiz diyoruz. Kendi kaynağından uzaklaştırıyoruz çocuğu. Kendi
kaynağında olacak ki yanlışı o deneyecek.
Şiddetsiz iletişimin varsayımlarından bahsettim ya ne yaparlarsa bir
ihtiyacı karşılamak için yapıyorlar. İhtiyaçlar ortaktır. Bir diğer varsayımsa
insanlar seçebilirlerse, gönülden verebilirlerse hayata katkıda bulunabilirler.
Ne oluyor bize de, şefkatli doğamızdan kaçıyoruz ve hayata katkıda
bulunmaktan vazgeçiyoruz? Ne oluyor da bundan vazgeçiyoruz?
Empatimizi bize ne kaybettiriyor?
Şefkatli doğamızdan ne koparıyor bizi?
Katılımcılardan gelen cevaplar: Yarış, rekabet, alışkanlık, doğru/yanlış,
ceza/ödül, tercih (ya o, ya o) yetersizim düşüncesi, kültürel koşullanmalar,
çatışma, dahil olamamamız, ötekileştirme, bencillik, -meli -malı ifadeler
Şiddetsiz iletişimde dört adım:
1. Adım: GÖZLEM. Gözlemlenen bir davranış. Uyarılıyoruz. Bizim kafamız
hemen buna doğru/yanlış diyor, iyi/kötü diyor, normal/anormal diyor.
Hemen bir yargı geliyor. Süper hızlı düşünceler geçiyor aklımızdan.
“Haddini bildirmek lazım.” “Beni dışladılar.” “Ya teslim olacaksın ya
kafalarına sıkacaksın.” “Eyvah çok yetersizim!” gibi düşünceler…
2. Adım: DUYGULAR. Gözlem içinde bu gördüğümüz düşünceler bizim
içimizde duygular uyandırıyor. Bu duygular bir ihtiyaç olarak kendini
bildirdiği için farkındalık yaratıyor. İhtiyacın karşılanıyor veya
karşılanmıyor. Bu gördüğümüz şey karşılanıp karşılanmamasına karşılık
coşku olabilir, sevinç olabilir bir duygu getirir.
3. Adım: İHTİYAÇLAR. İhtiyaçlarınızı fark ederseniz duygularınızın
sorumluluğunu alabilirsiniz. “Çocuk koştuğu için değil düşeceği için,
güvenliği için” endişe duyuyorum dediğiniz zaman, bu ihtiyacı
karşılamak için harekete geçiyorum ve farklı eylemler ortaya çıkıyor.
4. Adım: RİCA/İSTEK. Bu ihtiyacımı karşılamak için “Ne yapmalıyım?”
sorusunu cevaplayınca eylem ortaya çıkıyor. Özellikle sosyal işlerde
çalışan isanların sık sık bu adımı kullanmaları gerekir. “Dinlenmeye
ihtiyacım var!” “Rica edeyim Zeynep’ten. Beş dakika erken çıkayım.”

Kendinize gösterdiğiniz özen kadar başkasına özen gösteririsiniz. Gerisi
kibarlık. Kendi ihtiyaçlarınızı görmeden dinlerseniz, tepki verirseniz
engeller dünyasına girersiniz.
Kültürel koşullanmalarımızda anda durmak, çözüm odaklı olmak var.
Halbuki anda durmuyoruz. Daha ihtiyacı bulamadık. Dur! Durmazsanız
hafızada ezberlenmiş şeyleri kullanırsınız, önerirsiniz. Bu tavsiyeye girer.
Tavsiyeden hoşlanan var mıdır? Tavsiye dinledikten sonra teşekkür eden
olur mu? Akıl fikir istemiyoruz. Bunlar empatinin karşısındaki şeyler.
Metod bu. Kendimizle iletişim kuracağız/empati kuracağız, karşımızdaki ile
empati kuracağız. Duygularımızı ifade edeceğiz ve ihtiyaçlarımızı
belirleyeceğiz. Bu iletişimi başlatır.
Halbuki yargılar dünyamız çok kuvvetli. Gözlem yapıyoruz ve hemen
değerlendiriyoruz. Yargıladığım an aramıza duvar örüyorum. Asla o kadın
bir daha bu duvarı geçemez. Görüyoruz “bencil” diyoruz. Kim güçlü? Bunun
bana bedeli ne olur? Ona göre tepki veriyoruz. Ben haklıyım o haksızsa ona
kızıyoruz. Eğer bunu düşünüyorsak bu acayip adrenalin pompalar. Hop diye
çıkarız içimizde. Ya soğuk öfke, eğer çok eğitimliysek. Ya da saç baş Sonuç
olarak tepki veriyoruz. Biz tepki verince karşı tarafta tepkisini veriyor. Eğer
topluma uygulamak istiyorsak mekanizmalar önemli. Karşı tepki ve bu
döngünün sonunda da “Gördün mü ben söyledim son sözü, haklıyım.”
Cümlesi kendiliğinden geliveriyor. Benim yargı sistemim biraz daha
derinleşiyor. Yaşlandıkça o minik yollar otobanlara dönüyor. Yıllarca
tekrarlaya tekrarlaya bunu içimize yedirdik, içselleştirdik.
Önemli olan senin kendi içinde
kendini kullanman, kendine
dönmen. Farkındalık, yargılamadan
içini izlemek. Yargılamadan içine
sorarsan kendi içine sineni
bulacaksın. Bir ihtiyacına uyup
uymadığını fark edeceksin. Bu
benim değerlerime uymuyor
diyeceksin ya da bu benim ihtiyacımı karşılıyor diyeceksin. Acabaları bana
değil kendine sor. Dış dünyanın sana empoze ettiği doğrulardan çıkıp, kendi
doğrularını bulacaksın.

Ben düşüncelerimin esiri değilim. Onlar benim düşüncelerim. Ben onların
değilim. Bu anda bir “es” veriyorum. Ay yanlış yapıyorum demek
yargılamaktır. İçimde ne canlanıyorsa onu kabul etmek, eğer hala yargı
yapıyorum dersem bu bana utanç duygusunu doğurur. Ama ben
düşüncelerimi yönetebilirim. Buradaki düşünceler ve yargılar dünyasına biz
“çakal dünyası” diyoruz.
Öğrenme, baskıcı taktiklerle motive edilemeyecek kadar kıymetli.
Suçluluk, utançtan kurtulmak, ceza korkusu ya da ödül almak için
davranmanın bedeli ağır olur.
İktidar kültürü bize şiddetten zevk almayı öğretir. Kullandığı dil mecburiyet
dili -meli, -malı. Suçlama, utandırma insanlara kendinden nefret etmeyi
öğretir.
Alıştırma: Empati alma empati verme çalışması.
Katılımcılar içinden 5’er kişilik gruplar oluşturulur.
Bir şef ve etrafında 4 kişi diziliyor. Gözlemci-Duygucu-İhtiyaççı-İstekçi. Bu
çember sıra ile kayıyor.
Şefin 5 dakikası var. Şef belli bir konuda 5 dakika veryansın ediyor,
anlatırken şiddetsiz iletişim kullanabilir. Bu empati kankalığı:) Gözlemci
anlatılan hikayedeki tetik konuyu seçerek yapılan davranış ne ise orada
netleşmeye çalışacak. Duygucu şefi dinlerken duygular kısmına bakacak.
Bunu söylerken neler hissediyor? Gergin olabilir hoşnut olabilir vs… not
alacak. İhtiyaççı ise ihtiyaç listesinden bu ihtiyaçları bulacak. İstek/ricacı
istenilen şeyi, duyguyu anlamaya çalışacak. Bunun için sorular soracak.
Sorular merak içerebilir. Soru sorarak onun netleşmesine yardımcı olmak.
Ricanın amacı sorununu çözmek için bir eylem bulabilmesine yardımcı
olmak. Tüm hayatını düzeltecek bir plan yapmıyoruz. Bir sonraki adımını
bulmasına yardımcı oluyoruz. İşimiz tahlil etmek değil, dinlemek.
Bu alıştırmayla hem empati alma hem de empati verme çalışması
yapacağız.
Biri bize empati verirse bizim gelişmemiz artar. O yüzden empati almak

önemli.
Kendimizin empatik yönünü tanımak için tüm mevcudiyetinizle katılmaya
çalışın.
Eğer mevcudiyetinizi sunarsanız dil bile kullanmayabilirsiniz.
Alıştırmalar yapıldıktan sonra katılımcılardan gelen bildirimler:
– Şef olduğumda dinlendiğimden o kadar emindim ki dinlendiğimi
hissettim. Karşı taraftayken ise her birinin üzerinde uzunca çalışmak
gerektiğini düşündüm. Bu beni kaygılı hissettirmedi ve öğrenmek için daha
motive olmuş hissettim.
– Şefken de dinleyiciyken de aslında dinlediğimi hep hissettim. Kendim
konuşurken kendi içimi dinledim o eslerde dinleyiciykense karşımdakileri
dinledim. Çok güzel bir histi.
– Başlarda çok gerildim. Ne, nerede, nasıl bulacağım gibi… Sonrasında ise
empatik olabilmeyi başarabileceğime güvenmeye ihtiyacım olduğunu fark
ettim.
– En zorlandığım kısım gözlem ve istek kısmıydı. Yorum yapmadan o kısmı
bir türlü ifade edemediğimi fark ettim. Çok zordu. Zaman zaman birbirimizi
durdurduk. Şefken derdimi anlatırken aslında arkadaşlarımın bana sorduğu
sorulara daha önce bakmadım. Bu beni rahatlatttı. Kendimle bir yolculuğa
çıktım. İhtiyacımın farkında değilmişim bunu fark ettim. İçimdeki duygu
aslında ihtiyacımla örtüşmeyen bir duyguymuş. Sonra o duyguyu başka
ihtiyaçlarla bağlayınca, ihtiyacımı da farklı duygularla eşleştirince
rahatladığımı hissettim.
– Şiddet ortamını minimize ediyor. O çok önemli. Ben de kendimi güvende
hissettim. Her yerde bahsedilmeyecek bir şey paylaştım ve anlatabilmek
bile benim için enerji kaynağı oldu. Çözüm zeminini yaratıyor. Onun için ben
teşekkür ediyorum.
– Dinlerken yorumlarımı yapmaktan alıkoyamadım aslında.
Bunu fark edince ne yaptığımızı bilmek, fark ettiğimizi fark ederek kendimize
daha çok yardım edebiliriz.

Fark ettiyseniz yarım çember olun dedim. Yarım çember olmak bile
anlatıcıya bir alan yaratıyor aslında. Dinlenilmek çok güzel, dört çift gözün
size bakması. Güven dediğimiz yer bu gözlerden geliyor. Empatinin akışını
sağlayan, seni dinleyeceklerini biliyor olmak.
Empati vermenin şöyle bir iyi tarafı
var. Karşı tarafın kafası karışık size
hikaye anlatıyor. Karmakarışık bir
kütüphane aslında. Size anlatıyor ve
siz sorular soruyorsunuz. Sözel
ikramların değeri -duygular ve
ihtiyaçlar- karşımızdaki insanın
içindeki dünyaya bir dil vurmasını
sağlıyor.
Biz empati verirken karşımızdakinin
kendini anlamasını sağlıyoruz.
Sempati alırken ve verirken bir liste yapabilirsiniz kendinize:
Gözlemim, duygum, ihtiyacım gibi gibi… Başlangıç olarak bireysel gitmesi
zor. Ama alıştırma grupları ile rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Bizim doğamızda
empati var çünkü.
Bu alıştırmadaki yöntem “şefkatlı dinlemek”ti. Filistin-İsrail arasındaki barışı
sağlamak için yapılan bir uygulama. Empatik duyulmaya ihtiyacı olan
oturuyor. Etrafında dar ve geniş çemberler oluşturuluyor. Bu eylemin kendisi
bile anlaşılmaya yetiyor.
Alıştırma: Dinleme
Şimdi, şu anda, burada nasıl hissediyorum? Sorusu sorulur.
İki kişi karşılıklı oturur. Biri A, biri B olur. Öncelikle 1 dakika A kendi içine bakar
ve anlatacağı şeyi düşünür. 2 dakika boyunca B’ye anlatmak istediklerini
anlatır, B’ler dinler. Daha sonra B’ler 1 dakika ne duyduğunu düşünür ve 1
dakika ne duyduğunu anlatır. Aynı şekilde tur değiştirilir ve B’ler için
tekrarlanır.

İhtiyaçlar ve onları karşılamak için seçtiğimiz stratejiler var. Biz bunu
karıştırıyoruz bazen. Öğrendiğimiz stratejide kalıyoruz ve ona sıkı sıkı
sarılıyoruz. Halbuki onun karşısındaki ihtiyaç ortaya çıktığı zaman o stratejiyi
bırakıyoruz. Karşımızdakine bununla verdiğimiz zararı görüyoruz. Bu
stratejiden yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Bu dönüşümün anahtarı…
İletişimdeki sıkıntıların en büyüğü ben mesajı yolladım ama mesajı
yolladığım yerde ne oldu? Halbuki bu sizin düşünceniz. Burada mesaj
neydi? Sizde nasıl bir duygu oluştu? Kısmına bakıyoruz.

Ben duygular ve düşünceler diye ayrıştırmaya çalışırım hep. Neden
derseniz çok kıymet verdiğim şey. Değişim olur mu olmaz mı? “Ben
böyleyim”, “Hakikaten değişir miyim?” gibi sorular var hep kafamızda.
İhtiyaç olarak kabul görmeyi çok istiyoruz içsel olarak. Başkalarının bize
müdahale etmesinden aslında hoşlanmıyoruz ve bunun kabulünden çok
hoşlanıyoruz. Empatinin aktığı anlar karşımdakine güvendiğim ve kabul
gördüğümü hissettiğim anda oluyor. Bu andan itibaren ben kendimi
değiştirip dönüştürmeye adapte olmuş hissediyorum. Kendimden geliyor
bu istek. Değişim gelecekte olacak ben bunu kabul görmediğim zaman
dönüşüme fırsat vermiyoruz.
Değişim-dönüşüm bilinmez bir şey. Neye dönüşeceğiz? Burası bilinmez
alan. Birden bire içimdeki duyguları sormaya başladım, içime döndüm
halbuki ben şimdiye kadar buraya hiç bakmamıştım. Bu benim konfor
alanımı bozar. Bu yüzden başta tedirgin olabiliriz. Halbuki kişi kabul

gördüğü zaman kendini açar. Büyüdükçe bize akıl verildiği için,
eleştirildiğimiz için hepimizin bir çok savunma mekanizması var ve bunu
indirmekten çekiniyoruz. İlerledikçe siz o perdeyi indirip bakmak isteyecek
olabilirsiniz.
Eğitim sistemi aynılaştırmak üzerine. Farklı olan her şeyi yontmak üzerine.
Biz böyle bir eğitimden geçmiş yetişkinleriz. Başka bir okul yaratmak
istiyorsak eğitimden öğrenimden geçecek olan bizleriz. Çünkü çocuklar bizi
modelliyor. Gelip çocuklarını anlatan ebeveynler var. Halbuki çocuk birini
modelliyor. Sistem bu durumda ilaç veriyor, psikoloğa yolluyor ve ”
normalleştiriyor”. Biz yetişkinlerin halbuki bir tek görevi var. Onlara alan
açmak. Ne onu alıp korumak, ne de alıp ona birşeyler yapmak değil.
Sadece alan açmak!
Hayat şimdi andan ana ve devamlı değişerek akıyor.
Alıştırma: Duygunu ifade et.
Katılımcılar üçerli gruplara ayrılır. Küçük renkli kartonlara yazılı duygu
ifadelerinden 3 tane seçerek grupta yer alan arkadaşlarına (her duygu
ifadesini 3 dakika boyunca) anlatır.
Katılımcıların alıştırma ile ilgili hissettikleri:
● Seçilen ihtiyaçların ortak olduğuna şaşırdık. Üçümüzde altında yatan
nedeninin aynı ihtiyaçtan kaynaklı olmasını keşfettik..
● İhtiyaçlar konuşulduğu zaman başka bir yerden bakabilmemi sağladı.
● Konuşurken kendimi hem çok özel hem de değerli hissettim. Birlikte
konuşurken dinleyici olmak da çok güzeldi. İhtiyaçları birlikte anlamak
ve değerlendirmek kendime olan değer duygumu anlamamı sağladı.
Başka birini can kulağı ile dinlediğimizde kendimizi ve karşımızdakini
keşfetmemizi sağlıyor. Bir oluyoruz, bir olarak ilişki içinde varız. Daha sonra
birlik oluruz. Birlik içinde her zaman bir olarak var oluruz. İhtiyacımız bittiği
zamanda bir olarak ayrılırız.
Duygular, düşünceler, ihtiyaçlar, empati bir çok kavram da kafalarımız çok
karıştı.

Tekrar şöyle bir hatırlayalım. Şiddetsiz iletişim 4 adım. Bu adımlarda
anlamak bir süreç. En zor yaptığımız şeylerden biri “gözlem” dir.
Karşımızdakinin ihtiyaçları ve kendimizin ihtiyaçları arasında bağlantı
kurmak.
Dikkatimizin odağı her zaman
ihtiyaçlardır. Çözümün becerisi
değil.
Gözlem yaparken yargı yapıyoruz.
Değerlendirme yaparak gerçek
olmayan bir şeye inanıyoruz. Ve
duvarlar yaratıyoruz. Ve bu durum
bizi hastalıklı yapabiliyor.
Kendimizi de karşımızdakini
anlamaya çalışırken de gözlem çok
önemli.
Üç kelime ile iç dünyalarımızı yansıtmaya çalışıyoruz. “Fena değil, iyiyim”
Şu an, şimdi, burada, karşımdakini anlamak istiyorum.
İhtiyaçların kendisi ile bağlantı kurmamız gerekir. Sözcükler diyorum ben
buna. Bir kase gibi. Bunun içini doldurmak, anlamak bize bağlı. Ne kadar
çok ihtiyacımızı anlamaya çalışırsak, ne kadar çok ihtiyacımızı ifade
edersek bağlantı kurma çabamız da o derece artar. Duyguları bastırmak
doğru değil. Anlamak için tekrar ihtiyaçlara bakmak gerekir. Duygularımız
hayat enerjimizle ilgili çok bağlantılı. Bize sinyaller gönderir sürekli.
Gözlem-değerlendirme
Duygu-düşünce
İhtiyaç-strateji
Rica/istek-talep
(İkinciler kırmızı. Çünkü gerçekte bunların önemli olduğunu düşünüyoruz)
Bütünlüğümüzde nasıl karşılanacağını bilemesek de hepimizin “yakınlık”
ihtiyacı vardır.

Genelde stratejilere hapsoluyoruz. O olmazsa her şey kabusa dönüşebiliyor.
O stratejiye ulaşmada bizim toplumumuzda yapışmak öğretiliyor. Tek bir
yol sunuluyor. O ihtiyaç karşılanamazsa hiçbir şey olmaz duygusu
hissediliyor. Empati ile gözlem yapıldığında, ihtiyaçlar çeşitlendirildiğinde
ilişkiye geçilmeye başlanır. Bağlantıda kalmaya devam edilir.
İhtiyaç ve stratejileri çok iyi ayırmak gerekir. İhtiyaçla bağlantı
kurulduğunda yaratıcılık artar. Çözüm bulmak kolaylaşır.
Stratejiye o kadar odaklı eğitiliyoruz ki…
Örneğin; maddi güvenliğimizi sağlamak için stratejiler ne olabilir?
Gruptan gelen cevaplar: Para, koca, kariyer, miras, tasarruf, mülk,
sadeleşmek, iş, izinsiz almak, kamulaştırmak, takas, armağan ekonomisi,
paylaşım…
Hayata katkıda bulunmak ihtiyacı yeni oluşumları ortaya çıkartıyor.
Armağan ekonomisi böyle bir oluşum.
İçimizde yaşadığımız toplumda para bir ihtiyaç olmadığı halde bağımlılık
gelişmiş durumda. Konumuz ihtiyaçlar ve stratejiler. Ancak maddi güvenliği
sağlamak için bir strateji olan “para” olmazsa olmaz. Toplum olarak çok
fazla koşullandırılmışız. Halbuki başka stratejilerle maddi güvenliğimizi
sağlayabiliriz. İhtiyaçlar dünyasında bereket var, bolluk var. Stratejilere
bağlılıkla savaşacağımıza, ihtiyaçlarla olan bağlantılarımızı artırabiliriz.
Dört adımın birbiri arasında ayrıştırma yapmak gerek. İstek ve talebi de
ayrıştırmalıyız. Ricayı rica yapan nedir?
Bir ricayı rica yapan “hayır denildiğinde” şiddetsiz iletişebiliyor muyuz?
Sorusuna cevap bulmaktır.
Hayatımızda yaptığımız şeyleri bilerek mi yoksa farkında olmadan mı
yapıyoruz? Kendi düşüncelerimizi yargı olarak karşı tarafa geçirdiğimiz
oluyor. Karşımızdaki ile şiddetsiz iletişim kurmaya zaman niyetlerimizle
bağlantı kurmamız gerekiyor. Yanlış anlaşılmadan korktuğumuz için
istediklerimizi manipülasyonlar yaparak dile getiriyoruz. Bu da

ihtiyaçlarımıza dolaylı olarak yaklaşmamızı sağlıyor. Rica ve istek çok
direkttir. Kültürümüzde direkt konuşmama eksikliği çok var.
Konuştuklarımızın sorumluluğunu almaktan çekiniyoruz. Başa
çıkamayacağımızı düşünerek istekte bulunmuyoruz.
Şiddetsiz iletişim bizi hayata katkıda bulunmaya davet eder.
Örneğin “Dinlenmeye ihtiyacım var. Bir günlüğüne sınıfımı idare edebilir
misin?” Öncelikle karşımdakinin ihtiyacını anlamalıyım. Eğer kendimizin
ihtiyaçları varsa ricayı iyiliğe katkıda sunacak şekilde yapmalıyım.
Ricalarımızda gönülden vermek önemlidir. O yüzden kendi ihtiyaçlarımızı
düşünerek şöyle diyebiliriz “Öğleden önce dişçi ile randevum var.
Geldiğimde eğer yorgun hissetmezsem idare edebilirim.”
Gönüllü yapmadığımız her şeyin bedeli vardır.
Kalpten vermek, bir çocuğun göl kenarında bir ördek beslemesine benziyor.
Ördeği besleyen çocuk “vermenin”, ördek “almanın” keyfini yaşıyor. Ördek
besleme enerjisi ile kalpten vermek gibi…
Şiddetsiz iletişimde hayır diyalogun başlangıcıdır. Aslında her “hayır”ın
içinde bir evet vardır. Birine hayır dediğimizde neye evet denildiğini duymak
gerekiyor. Karşımızdakinin ihtiyaçları ile uzlaşma ve anlaşma gerekiyor.
Öğrenilmiş davranış kalıplarımız dört temel öğeyi anlamamızı ve
uygulamamızı zorlaştırabilir.
“Çakal” ve “zürafa” sembollerinin ortaya çıkışı da bu öğeleri somutlamada
ortaya çıkmış.
Şiddetsiz İletişimin kuramcısı olan Marshall, düzenlediği bir seminerde bir
kadının anlatımlarında eleştirdiği kişiler için kullandığı “çakal” benzetmesini
çok seviyor. Ve bundan sonraki seminerlerinde yargıcı düşünceleri “çakal”
olarak ifade ediyor. Diğer tarafa dinleyen, anlayan kısmına ise “ördek”
sembolünü koyuyor. Ancak katılımcılar verdiği seminerlerde ördeğin
güçsüz olduğunu düşünerek başka birşey bulmasını istiyor. Bunun üzerine
Marshall ördek ile zürafanın yerini değiştiriyor. Çünkü zürafanın iki buçuk kilo
kadar kalbi var. Çok güçlü ama kimseyi öldürmüyor. Ses telleri olmadığı için

konuşamıyor. Boyu çok uzun olduğu için kulakları da uzun. İyi bir dinleyici.
Ve yukarıdan baktığı için herşeyi daha iyi görüyor ve daha iyi duyuyor.

Alıştırma: Olumsuz bir mesajı duymanın dört seçeneği, dört kulak
modeli.
Çakal ve zürafa kulakları ile gelen mesajları değerlendirmek. Katılımcılar 4
kişilik gruplara ayrılırlar. Birinin kendileri için söylediği eleştiri, suçlama veya
hakaret içerdiğini düşündükleri bir cümleyi hatırlarlar. Sırayla dört kulak
modeli ile aynı mesajı dinlemeye çalışırlar.
Çakal kulakları; depresyona giden otoban kulakları gibidir. Alınganlık
yaratır. Karşılanmayan ihtiyaçların ifadesidir.
Dışa dönük çakal kulakları; kendimizde bir hata, eksik, kusur var düşüncesi
yaratır. Öfke duymaya neden olur. “Beceremeyeceğini zaten biliyordum,
bütün mesele senin tembel/güzel/çalışkan/pimpirikli… olman, senin hiçbir
şeyden haberin yok, saçmalıyorsun gibi” düşünceleri geliştirmeyi sağlar.
İçe dönük çakal kulakları; kendimizde bir eksik, kusur, hata var düşüncesi
yaratır. Suçluluk ve utanç duymamıza neden olur. “Bir türlü beceremiyorum,
benden adam olmaz, yapmam lazım, mecburum, tüh! Ben de amma

salağım/yetersizim, ahh keşke yap(ma)saydım, et(me)seydim” gibi
düşünceleri geliştirmeyi sağlar.

İçe dönük zürafa kulakları; kendimize şefkat gösterdiğimizde
ihtiyaçlarımızın ne olduğunu anlamamızı sağlar. “Kendimi nasıl
hissediyorum? Neye ihtiyacım var? Sorularına cevap aratır. Şöyle/böyleyim
çünkü, benim için ….. önemli, ….. değer veriyorum. …… hissediyorum. Çünkü ……
ihtiyacım var. …… yapabilseydim ne iyi olurdu. O nedenle şimdi üzgünüm.”
gibi düşünceleri geliştirmeyi sağlar.
Dışa dönük zürafa kulakları; karşımızdakine şefkatle yöneldiğimizde
ihtiyacının ne olduğunu anlamamızı sağlar. “Acaba karşımdaki kendini
nasıl hissediyordur? Neye ihtiyacı olabilir? …… ihtiyacın olduğu için mi …….
Hissediyorsun? ……. arzu ettiğiniz için mi keyfiniz böyle?” gibi düşünceleri
geliştirmeyi sağlar.
Katılımcılar genel olarak dışa dönük zürafa kulakları ile dinlerken
zorlandıklarını dile getirdiler. Bir farkındalık oluşturduklarını söylediler.
Alıştırmanın amacı içimizdeki çakalların farkına varmak “Rafine olmuş
çakallar” da dahil.
Şiddetsiz iletişim yabancı bir dil gibi.
Cümle kuruluşları, kelime hazinesi
ve bir dil bilgisi var. Dil öğrenirken
yaşanan bütün zorluklar şiddetsiz
iletişim dilini hayata geçirmek de

yaşanıyor. Yaşadığımız toplum bunda çok belirleyicidir.
Bu kulakların en büyük faydası düşüncelerimizin, duygularımızın farkına
varmaktır.
Her yargının, her şiddetli bir eylemin, düşüncenin arkasında-altında
karşılanmayan ihtiyaçlarımız var.
Kendimizi yapay hissettiğimiz durumlarda da niyetlerimizi sorgulamak
kendimizi anlamamızı sağlar.
Toplum olarak eleştirme konusunda çok netiz. Ancak takdir etme
konusunda aynı duyarlılığımızı göstermiyoruz. Kıymet bilmek, şükran
göstermek ifadelerinde cimri oluyoruz. Takdir edildiğimizde de karşılık
vermede ihtiyaçlarımızı yeterince ifade edemeyebiliyoruz. Karşılanamadığı
durumlarda da açlık ve yoksunluk ortaya çıkıyor.
Dikkatimizin odağında olmayan şeyler olduğunda enerjimiz tükeniyor.
Bazen küçücük şeyleri fark etmek, dillendirmek ihtiyaçlarımızın
karşılandığını anlamamıza da yardımcı olabiliyor.
Alıştırma: Takdir/değer bilmek ve ifade etmek.
Duygu ve ihtiyaç listelerine bakarak yanımızda bulunan arkadaşlarımıza
şükran duygularımızı ifade etmeye çalışmak.
Toplum olarak takdir etmeyi de takdir almayı da pek bilmiyoruz. Halbuki
iletişimin en bağlantıda kaldığı zamanlardı, öyle değil mi?
Son olarak ayrılmadan önce hepinizi birlikte geçirdiğimiz iki günü
değerlendirmek için “kutlama” ve “yas tutmaya” davet ediyorum. Lütfen
ihtiyaç ve duygu listelerine tekrar bakın. Karşılanan ihtiyaçlarınızı grup
içinde kutlayın, eksik kalan yada karşılanmayan ihtiyaçlarınız için de yas
tutun.
Hayatımızın amacı dökülecek gözyaşlarını dökmek, atılacak kahkahaları
atmak. Duygularımızın ömrü o kadar kısa ki. En çok bizi üzen, strese
sokanların bile ömrü bir dakikayı geçmiyor. Geçip gitmesi fazla zaman
almıyor. Ama bizler toplum içinde duygularımızı duymamamız için yıllardır
engelleniyoruz yada yönlendiriliyoruz. Duyguları duyarken başka şeyle yer

değiştiriyoruz. Bu da üzülmemiz gibi, canımızın yanması gibi, telaşlanmamız
gibi insanlık halleri içinde yas tutmaktır. Ve duygularımızın gelip geçmesine
izin vermek için yasımızı tutmamız gerekir…
Bir söz bir penceredir (yada duvar)
Öylesine tutsak hissettiriyor ki sözlerin
Öylesine yargılanmış ve kucağında ki itilmişliğin
Çekip gitmeden önce mutlaka bilmeliyim,
Gerçekten bu muydu söylemek istediğin
Savunmaya başlamadan sana kendimi
Dile gelmeden, acıyla ürküntüyle
Sözcüklerle bir duvar örmeden aramıza
Doğru mu duyduğum, bir daha söyle
Bir söz penceredir bazen bir duvar
Tutsak da eder kişiyi özgür de…
Konuşur ve dinlerken ben, aydınlatan sözcükler
Bırak aksın sevgi ışığım içimde
Pek çok şey var söylemem gereken
Ve onlar öyle önemli ki benim için
Anlatamazsam sözcüklerle derdimi eğer
Özgürleşmeme yardım edebilir misin?
Seni kırdığımı hissediyorsan eğer
Umursamadığımı düşünüyorsan
Sözlerimin arasında duymaya çalış
Paylaştığımız o duyguları, ikimizin…
(Şiddetsiz İletişim, Ruth Bebermeyer)
BBOMÖK’16 katılımcıları şiddetsiz
iletişim öğrenirken, geçen yıl
BÖM’den mezun olan ve BBOM
Öğretmen Köyü organizasyonuna
dahil olanlar da, köyün 1 yıllık
hedeflerini belirliyor, topluluk
olmanın planlarını yapıyorlardı.

BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı Güncesi/1.Gün: Çocuk Hakları
Modülü
BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı Güncesi/2.Gün: Çocuk Hakları
Modülü
BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı Güncesi/3.Gün: Çocuk Hakları
Modülü
BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı Güncesi/4.Gün: Pozitif Disiplin
Modülü
BBOMÖK’16 Öğretmen Destek Programı Güncesi/5.Gün: Pozitif Disiplin
Modülü

Bu Program TAV Passport Üyeleri tarafından
desteklenmektedir.

