
Memelilerin en önemli on bir özelliğinden biri vücut temasıdır. Ağlayan
bir bebeğin avucuna parmağımızı koyduğumuzda hemen kavrar ve sakinleşir.
Bir çocuk ya da bebek annesinin göğsüne yaslandığında endişelerini ve kor-
kularını giderir. Hatta birçok Avrupa ülkesinde bebeklerin, ‘kanguru torbası’
dediğimiz bir kesenin içine çıplak olarak konup; annesinin doğrudan çıplak
göğsüne temas etmesinin çocuğun kendini güvende hissetmesi bakımından
çok önemli olduğu anlaşıldı. Buna “İntimate-Temas” dendi. Kedi ve köpeklerin
sık sık paçalarımıza sürtünmesi; başı ve gerdanı ya da sırtı okşanan hayvan-
ların kendilerini mutlu hissetmeleri hep bu duygudan kaynaklanmaktadır. Bu
davranış çoğunluk aile ya da yakın akrabalar arasındaki geleneksel bir eylem
biçimidir.

Memelileri mutlu eden ikinci bir davranış şekli daha vardır. Sürü oluş-
turma dürtüsü. Bu nedenle birçok memeli hayvan sürü oluşturduğu ya da aile
bireyleri bir araya geldiği zaman kendini güvenli hisseder ve mutlu olur. Sonuç
olarak şunu söyleyebiliriz: Bir insan yavrusunun hem gelişim evresinde duy-
gusal gelişimini ve daha sonra gelecekteki davranışını etkileyen en önemli eğitim biçimi sürü oluşturma; yani toplumsal olarak bir araya gelmesidir. 

Covid 19’dan dolayı yeni bir dünya düzeni kuruluyor; hiçbir şey artık geçmişteki gibi olmayacaktır. Yakın zamana kadar yaşadığımız alışkan-
lıkların bir kısmını bırakmak durumundayız. Çocuklarımızı yetiştirmede yeni yolları geliştirmek zorundayız. Alışılagelmiş yöntemlerle çocuk eğitimi,
görünürde sonlanmak üzere. Gerçi erişkinler için de hem çalışma yaşamı hem ekonomik ilişkiler bakımından yeni bir dünya düzenine girdik. Artık
her türlü eylemimizi yüz yüze değil araçlar aracılığıyla yürüteceğimiz bir çağa ayak basıyoruz. Bunun getireceği önemli sorunlar olacaktır. Bu yazıda
çocuklar için yaşanacak bu sorunların bir kısmını belirli ölçüde giderebilmek için yapılması gerekenler konusunda bir fikir jimnastiği yapalım:

Çocuklar bizzat görerek, temas ederek, yaparak öğrenir. Özellikle vücudunu kullanarak öğrendikleri kalıcı olur. Örneğin bir masa tenisi ya da
futbolu ekranlarda öğrenebilir; ancak oynamaya gelince yapamaz; çünkü bizzat onu yapması gerekir. Yenidünya düzeni birçok şeyin bizzat birebir
yaşanmasına izin vermiyor. Sorunlarımızın çoğunun ekranlar aracılığı ile çözülmesinin kapısı aralandı. Ancak biz buna biyolojik yapımız nedeniyle
uyum sağlayabilecek miyiz? Yoksa gelecekte birçok duygusal sıkıntıya aday mıyız? Yaşayarak belki öğrenebiliriz. Ancak duygularımızı da o kadar
kolay eğitebilecek miyiz? Ancak bilim yaşanmadan önlem almanın adıdır. Bu nedenle acaba bu sorunları hafifletebilir miyiz?

Dört duvar arasında çocukluğu geçen ve arkadaşları ile sınırlı temas kurabilen, oynamayan, toplumsal yaşamda bir arada olamayan ve kapalı
bir sistem içinde başkaları ile oluşması gereken sınırları öğrenemeyen bir çocuk açıkça gelecekte kalabalık içinde yalnız kalmış, içine kapanık, pay-
laşmayı tatmadığı için egoist ve narsist bir çocuk olacaktır. Bunu aşmanın en etkili yolu baba ve özellikle ananın bu eğitimde, bu süreçte çok daha
önemli görev alması olacaktır.

Çocuk özellikle bilmeceli oyunlarla oynarsa ve oynatılırsa zihinsel etkinliği gelişebilir. Her ne kadar çocuk bunu tek başına kısmen başarırsa
da esas duygusal gelişme toplum içinde özellikle akranları ile bir şeyleri paylaştığı zaman olmaktadır. 

Bu yeni düzende ana ve babalar, evde, çocuğunuzun duygusal gelişimini hasarsız kazanabilmesi için, zaman ayırıp, onlarla bilmeceli oyunlar,
hatta kart oyunları, kızmabirader oyunu, biliyorsanız satranç, dama oyunu oynamalısınız. Onlara bir tiyatro sanatçısı gibi öyküler ve masallar anlat-
malısınız. Geceleri elle duvarda ışık oyunlar sergilemelisiniz. Onlarla uzun uzun sık sık konuşmalısınız. Her bildiğini alkışlamalısınız. İnternette resim
çizmek ve bazı kağıt oyunlarını (sihirbazlık gibi) birlikte öğrenerek birbirinize oyunlar yapmalısınız.

Virüs belasının ciddiyetini, uygun bir şekilde anlatmalısınız. Ancak onu bir ölüm korkusu yaratacak şekilde abartmamalısınız. Eve girerken ya
da çıkarken ya da bir kargo ya da bir misafir geldiğinde ailece “hadi şimdi elimizi yıkayalım” diyerek bu yaşam tarzını bir alışkanlık haline getirmeye
çalışınız. Beyin enerji harcamada son derece cimri olduğu için her insan gibi, çocuklar da kolay yolları daha hızlı öğrenir ve benimserler. Bu nedenle
cep telefonunda ya da televizyondaki oyunlar, çocuk dizileri, beynin enerji harcamadan meşgul edilmesine neden olur. Ancak biz bir insanın beyninin
ancak öğretilmek için zorlandığı zaman geliştiğini biliyoruz. Bu nedenle cep telefonunda ya da televizyonda harcayacağı zamanı kısıtlayıp kesinlikle
belirli kurallara bağlamalısınız. En iyisi ailece belgesel seyredip, belgeselde yaşananlar konusunda ailece fikirler beyan edip, düşüncelerinizi birbirinize
aktarmalısınız. Böylece çocuğu bilim dünyasına bağlamalısınız.

Eylemsiz, sakin bir yaşamın, ıvır zıvır yeme isteğini artırdığını biliyoruz. Bu nedenle çocuk sıkıldı önüne şunları koyalım da mutlu olsun diye,
sağlık açısından tercih edilmeyen ıvır zıvırları önüne koymayınız. En iyisi eve sınırlı miktarda alınız. Aile bütünlüğünü pekiştirmek için haftada en az
birkaç defa mısır patlatınız; fırına kestane ve patates veriniz.

Yakın çevrenizden çocuklarınızın akranı olan çocukları sık sık evinize davet ediniz ve onlarla oynamalarını sağlayınız. Çocuklarınızı güvenli
ailelerin yanına götürmeyi de ihmal etmeyiniz.

Bütün bunlar yetmez. Çocukların çok sayıda akranı ile belirli oyunları oynaması, paylaşmayı öğrenmesi
zorunludur. Bu nedenle dikkatli bir şekilde bu toplu oyunlara şu ya da şu şekilde katılmasını sağlayınız. 

Elinizdeki tüm olanakları zorlayarak onları sık sık doğaya götürüp, sağı solu incelemeye çalışın; gezin;
anlatın. Bu gezilere sevdikleri bir ya da birkaç arkadaşını katarsanız etkili öğretim ve edinilen mutluluk çok
daha yüksek olacaktır. Unutmayınız bu sıkıntılı yeniçağın en etkili ilacı, doğanın içinde zaman geçirmelidir.

Hatta doğada toplanan böcek ve bitkilerden evde bir koleksiyon yapmayı denemelisiniz; bu
eyleminize bilimsel bir hava verip övmelisiniz; gelen misafirlere çocuğunuzun bu eylemini gös-
termelisiniz.

Covid-19’la birlikte daha hızlı bir şekilde geçiş yaptığımız dijital
çağın en beklenmedik gelişimi uzaktan eğitim oldu. Çocuklar, okulda yu-

karıda değindiğimiz toplumsal gelişim gereksinmelerini giderirken bir-
denbire bir ekrana bağımlı kaldı. Bire bir göz teması ile
öğrenme yerine soyut öğrenmeye geçti. 

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ÇOCUKLARIMIZ…



Üzerinde kuşların cıvıldadığı, ağaç dallarının içine sarktığı,

Suyu şırıl şırıl akan temiz bir dere kıyısına,

Elinden tutuğunuz çocuklarınız ile bir ıslık tutturarak yürüyeceğiniz,

Herhangi bir aygıt olmadan doğanın şiirini dinleyebileceğiniz,

Herhangi özel bir gözlük takmadan doğanın renklerini görebileceğiniz,

Herhangi bir kimyasal ya da aygıt kullanmadan “oh be” diyerek derin nefesalabileceğiniz,

Tepeden el sallayan insanlara yüksek sesle selam gönderebileceğiz,

Hiçbir örtü olmadan taştan taşa zıplayarak ellerinizle ayaklarınızla, çıplak olarak tutunabileceğiniz,

Eğilip kana kana çekinmeden su içebileceğiniz,

Çevrenizde sizinle birlikte evrimleşmiş sayısız bitkiyi koklayabileceğiniz,

Sayısız hayvanın dansını seyredebileceğiniz tek yer Dünya’dır.

Gelin bu kutsal evimizi el birliğiyle koruyalım.

Kaynaklarımızı savurmayalım, kirletmeyelim; kısa vadeli çıkarlarımız için talan etmeyelim. Bizim toptan gideceğimiz başka yer yok.

Duyarlı insanlar, bilinçli insanlar, aydınlar, gerçeği görebilenler gelin birleşelim.

Dünya yarın yeni bir anayasa ile güne başlasın; bu anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez “insanlık anaya-
sasının” birinci maddesi “Doğayı Koruma” olsun.
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ÇOCUKLAR DERKEN YETİŞKİNLERE DE “ÖZLEMLERİMİZİ DİLE GETİREN” BİRKAÇ SÖZ

Ancak bu düzenin bundan sonra toplumun bir eğitim politikası olması
kaçınılmaz görünüyor. Yeni düzene alışmalıyız ve toplum olarak daha iyi nasıl
olabilir konusunda kafa yormalıyız.

Uzaktan eğitim, belirli bir bilgi birikimini zorunlu kılıyor. Öncelikle tablet
ya da bilgisayar edinilmesi kaçınılmaz görünüyor. Bunu ailelerin tümünün sağ-
ladığı kuşkulu. Cep telefonundan yapılan eğitimin çok başarı olması kuşkulu.
Kaldı ki bir evde bir ya da iki telefon var; birden fazla çocuk varsa cep telefonu
ya da bilgisayarlarla bu iletişim nasıl sağlanacak? Belki maddi durumu yeterli
olmayan aileler ikinci el ya da sadece internet üzerinden iletişim yapacak kadar
gücü olan bilgisayarlarla yetinmelidirler. Bu arada evimizde daha düşük tek-
noloji diye kullanmadığımız bilgisayarlarımızı birilerine hediye etmekten kaçın-
mayalım. Uzaktan eğitim iyi yapılırsa, olanakları kısıtlı olan birçok okul
öğrencisinin yarışmaya katılması sağlanabilir.

Bu eğitim yönteminde en büyük sıkıntı ailenin bilgisayar teknolojisine
yabancı olmasıdır. Uzaktan eğitimde ailenin hem bilgi hem teknolojik birikim
bakımından çocuklarına yardım etmesi en azından başlangıçta gereklidir. Ül-
kemizin çıkmazlarından biri ve en önemlisi budur. Ancak aileler şundan kork-
mamalıdırlar. Çocuklar çok hızlı öğrenen ve kendini geliştiren varlıklardır. Aslında çocuk başlangıçta bilgisayarları oyuncak olarak gördüğü için ona
dört elle sarılacaktır. Birkaç ay geçmeden bilgisayar kullanımını ailesini öğretecek duruma gelecektir. Ancak yine de aile bu kullanımda denetimi bı-
rakmamalıdır. Özellikle çocukların uygun olamayan sitelere girememelerini, internete ileride başına bela olacak fotoğraflarını ve bilgilerini koymama-
larını; uygun olmayan arkadaşlar edinmemelerini uygun bir şekilde denetlemeli ve bunların zararı konusunda onları sık sık uyarmalıdırlar.

İstesek de istemesek de yeni bir dünya düzenine girdik. Alıştığımız çok şeyi bırakmak; yenilerini edinmek zorundayız. Özellikle çocuklarımıza,
onların biyolojik davranış biçimini hasara uğratmadan, bu yeni düzen içinde mutlu ve başarılı bir şekilde yol almasını öğretmeliyiz. Unutmayınız bu
değişim bu işin sonu değil, başlangıcı; çok daha yeni davranış biçimlerini öğrenme zorunluluğu kapımızın önünde. 


