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"Her Çocuk Farklı Düşünür" için ne dediler? 
Anaokullarında bile ev ödevi verilmeye başlandıgı günümüzde, dü

zenli olabilmeyi ögrenmek her ögrenci açısından bir zorunluluk hali

ni aldı. Bu kitap, anne babaların çocuklarına sadece okulda degil, ha

yatta da başarılı olmak konusunda yardımcı olmalarını saglayacak. 

Jim Rogers 

Santa Rosa, Califomia Sylvan Ögrenim Merkezi Yöneticisi 

Sınıflarındaki çocukların kendilerine özgü ihtiyaçlarına yanıt vere

bilmek tüm ögretmenlerin hayalidir. Lanna Nakone'nin son kitabı, 

Her Çocuk Farklı Düşünür bunu olanaklı kılacak dev bir adım atıyor. 

Otuz yıldır çocuklarla çalışan bir insan olarak, çocukları yetişkinlige 

taşıyan yolda karşılarına çıkan sorunlara böyle somut çözümler öne

ren bir kitapla karşılaşmak beni çok heyecanlandırdı. Lanna'nın kita

bını tüm ögretmenler okumalı. 

Judy Waggoner 

Concord Çocuk Bakım Merkezi Yöneticisi ve Contra Costa County 

Çocuk Egitmenleri Birligi Yönetim Kurulu Başkanı 

Ebeveyn Egitim Programı'na katılan anne-babalar Lanna'nın su

numlarından çok şey ögrendi. Bu ebeveynlerin birçogu kendilerinden 

ve çocuklarından beklentilerin yüksekligi ve çocukların organize olma 

konusundaki beceriksizliginden şikayetçiydi. Ögretmenler ve anne 

babalar açısından çok degerli bir kaynak olan bu kitap, çocuk gelişimi 

alanındaki önemli bir boşlugu doldurdu. 

Jeff Kresge 

Redwood İlkögretim Okulu Anasınıfı Yöneticisi ve Ögretmeni 



YAZAR HAKKINDA 
Uluslararası alanda ün yapmış profesyonel bir organizatör 

olan Lanna Nakone, yedi yılı aşkın süredir insanlara yaşadıkları 
ortamı nasıl yönetebileceklerini öğretmekte . Organized 
World'ün kurucusu ve itici gücü olan Nakone hakkında Forbes, 
Cosmo, Self, Parenting ve NorthbayBiz, gibi yayın organların
da yazılar çıkmış, CBC Radyo'ya ve CTV'ye konuk olmuştur. 
Dünya genelindeki genel müdürlere eğitim veren TEC adlı fir
mada görev yapan Nakone, çeşitli üniversitelerde de dersler 
vermektedir. Müşterileri arasında BMW, Canyon Ranch, SBC 
Global, Harcourt-Brace, Mondavi Wineries ve Schramsberg 
Winery gibi büyük firmalar vardır. 

ilk kitabı Organizing for Brain Type 2005 yılında piyasaya çı
kan Nakone, The Napa Valley Register gazetesinde "Lanna Na
kone'nin Organize Dünyası" adlı bir köşe yazmaktadır. 
1 999 'dan beri Ulusal Profesyonel Organizatörler Birliği üyesi 
olan Nakone, birliğin Ulusal konferanslarında ve Batı bölgesi 
konferanslarında da konuşmalar yapmaktadır. Nakone şu sıra
lar 2007 yılında piyasaya çıkacak olan beyin tarzına uygun dü
zen ürünleri üzerinde çalışmaktadır. 



Bir çocuk, bu kadar güzel 
yemek yapan, öksürmeye 
başladıgında bu kadar 
kaygılanan, ödevlerine özenle 
yardım eden annesinin, içsel 
dünyası karşısında bir duvar 
kadar hissiz 
davranmasını anlayamaz . 

Alice Miller 
The Drama of the Gifted Child 



Beni gerçekten "etkileyen" ender insanlardan biri olan, kafa dengi 
kardeşim Ward'a: Sensiz kim bilir nerelerde olurdum? 

Ve ilham perim, temsilcimin minik oglu Lucas Whittlesy 
Rostan'a: Sen dünyaya gelmeseydin bu kitap da olmayacaktı. 
Seni sevimli şey1 
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Teşekkürler 

ilk kitabım Organizing for Your Brain Type piyasaya çıktıgı 
günlerde Ulusal Profesyonel Organizatörler Birligi'nin San Die
go'daki konferansına davet edildim. "Şirket Organizasyonu: Na
sıl Başlamalı�" konulu bir atölye çalışmasını yönettigim konfe
ransta 400'ü aşkın organizatörden oluşan dev bir kitlenin dinle
digi bir konuşma yapmakla onurlandırıldım. Bu, benim için 
hayatımın dönüm noktalarından biri oldu.  Özverili, yetenekli ve 
yürekli organizatörlerin, Los Angeles'taki kariyerimin ilk yılla
rında bana ne kadar yardımcı oldugunun farkına vardım. Özel
likle 1999 yılında işimi kurmam konusunda bana kılavuzluk 
eden Ulusal Profesyonel Organizatörler Birligi kurucu üyeleri 
Ann Gambrell ve Beverly Glower' ı anmak isterim. Ulusal Pro
fesyonel Organizatörler Birligi Los Angeles Şubesi üyeleri Jean 
Furuya, Debbie Gilster, Dolores Kaytes, Christine Palen ve Ka
ren Simon da bilgilerini benimle paylaşarak dogru yönü bulabil
meme yardımcı oldular. Sandra Ateca, Shawn Kershaw, Mari
anna Long, Judith Kolberg, Annie Rohrbach, Lisa Sarasohn, Va
lentina Sgro, Toni Scharff, Glorya Schklair, Sandy Stelter, Judy 
Stem ve Angela Wallace gibi diger birçok profesyonel organiza
tör de beni bu yolda yüreklendirerek motive ettiler. Hepinize 
dostlugunuz ve verdiginiz ilhamdan dolayı teşekkür ederim. 

Kitabın basılmasına gelince; temsilcim Stephanie Kip Rostan, 
bu işin nasıl yapılacagını gerçekten çok iyi biliyor. Her zaman için 
güvenilir ve yol gösterici bir müttefik oldu. Bu sektör hakkında 



H E R  Ç O C U K  FARK L I  D Ü Ş Ü N Ü R 

bu kadar bilgili bir insanın her an yanımda olması ve bana gele
cekteki yazarlık planlarım konusunda kılavuzluk etmesi benim 
için büyük şans. Her an tutkuyla, neşeyle beni destekleyerek ki
tabı bitirebilmemi sağlayan muhteşem editöıiin Marian Lizzi'yi 
de anmadan geçemeyeceğim. Bu kitabı okunur hale getiren, Pe
rigee Books'un tüm yetenekli çalışanlarına teşekkür ederim. 
Hepsi harikaydı! Bibliyografyada adı geçen tüm yazarlara da min
nettarım. Bunların arasında yüreğimi ferahlatan Huck 's Raft: The 
History of American Childhood kitabının yazarı Steven Mintz'in; 
çocuk yetiştirme konusundaki kuşkularımı doğrulayan Too Much 
of a Good Thing kitabının yazarı Dr. Dan Kindlon ve The Child
hood Roots of Adult Happiness ile A Walk in the Rain with a Bra
in kitapları sayesinde dünyamıza sevgi dolu, eğlenceli ve huzurlu 
çözümler sunan Dr. Hallowell'in ayrı bir yeri var. 

Hayatımdaki üç önemli insan olmasaydı bu kitap da olamaz
dı: Bana insanların yaşamını değiştirebilecek inanılmaz bir me
todoloji sunan, bu süreç boyunca birçok fikir veren ve beni ina
nılmaz şekilde destekleyen Arlene Taylar; beni her an destek
leyen, her an yeni fikirlerle karşıma çıkan ve yapıtımın gelenek
sel organizasyon ve yaşam seçimlerinden daha önemli oldugu
na, dünyayı değiştirebileceğine inanan Ilene Segalove ve yedi 
yıldır üst üste dünyada yılın sevgilisi ödülü kazanan Jenny Ka
ne . . .  Sevgilerini hiç esirgemedikleri ve yaptığım her şeyde beni 
destekledikleri ve takdir ettikleri için annem ve babam Ann ve 
Harry'ye kucak dolusu teşekkürler. Ne kadar şanslıyım� 

İlk kitabımda teşekkür etmeyi unuttuğum (beni affedin!) ve 
benim için çok çok özel oldukları için adlarını bir kez daha ana
cağım insanlara da teşekkür etmek isterim. Saskatchewan Üni
versitesi'ndeki ufkumu açan ve beni oldukça zorlayan öğret
menlerin Dr. Dayton, Dr. Farmer, Dr. Mullens, Dr. Swan ve 



T E Ş E K K Ü R L ER 

Dr. Thompson: Bana sesimi duyurma fırsatı verdiginiz ve sizin 
kadar bilgili olma istegi aşıladıgınız için size teşekkür ederim. 
Benzersiz rahip Janet Garvey-Stangvik'i, Elsa Alonso ve ailesini, 
Patti Bloomfield'i, Dean ve Rhonda Bowen'ı, Stephanie 
Chu'yu, Napa ve Calistoga'daki Copperfields Kitabevi'ni, Mary 
Edano'yu, Angela Hoxsey'i, Gary ve Pam Jaffe'yi, Malka Johan
son'u, Peggy Liles'i, Lea Ann ve Bill McClendon'ı, Napa Vadisi 
Ruhsal Yaşam Merkezi'ni, Net-Flow'u, North Bay Organizatör
ler ve Yaşam Koçları Dernegi'ni, Sasha Paulsen'i Ann Reilly'yi, 
Vina Saycocie'ı, Judy Waggoner'i, Smitty Wermuth'u, (Califor
nia'daki 197 kütüphane arasında 4'üncü seçilen) St. Helena Kü
tüphanesi Çocuk Kitapları Bölümü'nden Larry Hlavsa ve başta 
Leslie Stanton olmak üzere tüm personelini de eklemek isterim. 

Napa County'deki tüm anaokullarına ve liselere, özellikle de 
egitim konusundaki deneyimlerini benimle paylaşan Leigh Pa
ris, Christopher Melville, Sue Morgan ve Napa'daki Blue Oak 
Lisesi'nin müdürü Scott Dunyan gibi ögretmenlere teşekkürle
rimi sunarım. 

Son olarak, tüm genç müşterilerimi, bana, beni ben yapan 
düşünceleri, tutkuyu ve mizah gücünü sunan tüm çocukları 
minnettarlıkla kucaklarım. Hepinize çok teşekkür ederim. Dü
zen konusundaki istekliliginizi, odalarınızı, okuldaki notlarınızı 
ve yaşamınızdaki dönüşümü görmek beni çok mutlu ediyor. 
Hepiniz, tüm beceri ve yeteneklerinizin tomurcuklanacagı bir 
hayatı hak ediyorsunuz. 

Lanna Nakone, 2005 yazı 
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D r. Arlene Taylor'un Onsözü 

Program yöneticisiyle birlikte tek yönlü cam pencereden ba
kıyorduk. Herkesin seslendiği adıyla Dr. B, beni, öğretmenlerle 
velilere beynin fonksiyonu hakkında bir konferans vermem için 
davet etmişti. Bunun karşılığında ben de kendisinden boş vakit
lerde çalışmalarını gözlemleme konusunda izin istedim. "Okul 
öncesi çocukları izlemek bile başlı başına bir eğitim" dedi heye
canla. "Hepsi birbirinden çok farklı�" 

"Bunun nedeni her beynin birbirinden farklı olması" dedim. 
"Parmak izleri gibi benzersiz ... " 

"Örneğin Jerry" dedi ilerideki sarışın ufaklığı göstererek. "Her 
şeyin yerli yerinde olmasını ister. Rafların bir kısmını onun kul
lanımına ayırdık." 

"Şu kadife çantalı olan da Sally." Parlak kırmızı elbiseli bir kız 
çantasında ne var ne yok boşaltıyordu. Çantasından çıkardığı 
bir oyuncak ayıyı, köpeğinin fotoğrafını, kurdelesini, deniz ka
buklarını ve boyama takımlarını masanın üzerine özenle yerleş
tirdi. Her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olunca resim 
defterini açarak boyamaya başladı. Dr. B kıkırdayarak panoya 
bir şeyler karalamakta olan kot takımlı küçük bir kızı işaret et
ti. "Ellie ve Sally birbirlerinden gece ve gündüz kadar farklıdır" 
diye açıkladı. "Ellie okula bir defter ve bir kalemle gelir. Aslın
da ailesinden kendisine bir dizüstü bilgisayar almalarını istemiş. 
Bu sayede kağıt taşımaktan kurtulacakmış�" 

13 



H E R  Ç O C U K  F A R K L I  D Ü Ş Ü N Ü R  

Dr. B pencereden dışarı bakan kızıl saçlı, ufak tefek ço:uğu işa
ret etti. "Sam hareketsiz bir şekilde oturup dışarıya bakıyor 
ama .. . " diye anlatmaya başladı; "Beyninin şu an son hıza çalıştı
ğını biliyorum. En alışılmadık fikirler ondan çıkar -çoğuda uygu
lanabilir fikirlerdir!". Kıkırdadık. "Şu atkuyruklu çocuk . . .  Adı 
Kendall" dedi Doktor B. "Boş zamanlarını köşedeki ıninderde 
kıvrılarak geçirir. Sanırım aşırı içedönük bir çocuk." Baş.mı salla
yarak onayladım. "Öğretmenleri onun için her an oku�·abileceği 
bir kitap bulundurur" diye açıkladı. "Öğretmenleri arbdaşlarına 
katılmak istediği zaman yardımcı oluyor, diğer zamanlarda ise 
kendi haline bırakıyor." 

Bir yandan okul öncesi çocukları gözlemlerken bir )andan da 
beynin fonksiyonu üzerine sohbet ettik. "Amacım" cedi, "Ço
cuklara beyinlerinin tamamını kullanabilmeyi öğretirken, bir 
yandan da beyinlerinin neleri daha rahat yaptığını belirlemele
rini sağlamalarına yardımcı olmak. Beyinlerindeki :aslağı ta
mamlayarak olmaları gereken insanlar olmalarını isti�orum". 

Ne kadar sıra dışı bir kadın, diye geçirdim içimden. Beyin fonksi
yonu konusundaki bilgi,leri pratige döküyordu. Ailelerin ço-:uklan için 
yıllar öncesinden rezervasyon yaptınnasına şaşmamak gtrekirdi. Bir 
anaokuluna ihtiyacınız varsa kesinlikle dogrıı. yerdesiniz. Bu yaklaşı
mı, çocuklann yaşamlannda inanılmaz degi,şimler yaratcıbilir! 

Beyin araştırmaları hızla gelişmesine rağmen, birçok anne ba
ba, öğretmen ve bakıcı maalesef bu kadar bilinçli değil. En mo
dern beyin tarama yöntemlerinden (PET, MRI, fMRI, SPECT) 
elde edilen bilgilerin diğer yöntemlerle birleştirilmesi yepyeni 
bir bilim dalının dogmasına yol açtı: Beyin fonksiyom. 

Beyni tanımlamanın çeşitli yolları vardır. Beyin ya da gri mad
de dört bölüme ayrılır. Her bölümün, insanoğlunun farklı türden 
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D R . A R L E N E  T A Y L O R ' U N Ö N S Ö Z Ü  

beceriler geliştirmesini sağlayan kendine özgü bir işlevi vardır. 
Birçok insanın bu dört bölümünden birinin, bilgilerin değerlen
dirilmesi konusunda, diğerlerine oranla doğuştan daha gelişmiş 
olduğuna inanılır. (Biyokimyasal açıdan ifade edersek, bilgilerin 
sinaptik aralıktan geçiş direnci düşüktür.) Bu benzersiz avantaj, 
kişinin verimini artırarak yaşam boyu yaptığı her şeyi etkiler. 

Çeşitli etkinliklere katılması sağlanan ve olmaları gerektiği gi
bi davranmaları konusunda yüreklendirilen çocukların beyinle
rinin hangi yönlerinin geliştiği, iki yaşına geldiklerinde, büyük 
ölçüde belirginleşmeye başlar. Bu açıdan bakıldığında, "Ağaç 
yaşken eğilir" sözü çok önlemlidir. Yaptığınız işlerin büyük bö
lümü, beyninizin kolaylıkla gerçekleştirdiği şeylere uyumluysa 
ve bu sayede her şeyi beyninizin diğer üç bölümünü kullanarak 
yaptığınız işlere oranla çok daha az enerji harcayarak yapabili
yorsanız, neden daha farklı bir şekilde yaşamak isteyesiniz ki? 

Kısa süre önce bir araştırmacının, beyin gücüyle uzun vadede 
sağlık ve başarı arasında ters bir orantı olduğunu söylediğini duy
dum. Hepimiz çok çalışmamızı gerektirmeyen şeylerin değersiz 
olduğuna inandırıldık. Oysa kendinize beyninizin daha kolaylık
la gerçekleştirebileceği görev ve işler seçmekle (tabii ki bol bol 
pratik yaparak becerilerinizi geliştirmeniz koşuluyla) beynin ye
teneklerine uygun, doğru bir seçim yapmış olursunuz. 

Bu beyin üstünlüğti, beyninizin kolaylıkla başardığı becerileri 
geliştirme konusunda zaman ayırmanız ve çaba harcamanız du
rumunda becerinizi sıra dışı düzeylere ulaştırmanızı sağlayabi
lecek kadar etkilidir. Öte yandan, aynı enerjiyi beyninizin bol 
enerji tüketen bölümlerine harcamanız durumunda ise elde 
edebileceğiniz en iyi şey ortalama bir performans olabilir. Bu 
süreçte sağlığınızı, mutluluğunuzu, hayattaki başarınızı, hatta 
ömrünüzü riske atmış olursunuz. Beyninin neleri kolaylıkla yap-
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H E R  Ç O C U K  F A R K L I  D Ü Ş Ü N Ü R  

tığını anlamasında yardımcı olmakla, çocuğunuza yeryüzündeki 
en değerli sigortayı yaptırmış olursunuz. Üstelik aylar boyunca 
ödeme yapmaya da gerek kalmadan . . .  Bunun için sadece beyin 
fonksiyonu stratejilerini her gün aksatmadan uygulayacak bir bi
linç, anlayış ve kararlılık yeterli olacaktır. 

Profesyonel bir organizatör olan Lanna Nakone yaşamını ye
tişkinlere, beyinlerinin kolaylıkla yaptığı işlere minimum düzey
de enerji harcayarak en verimli şekilde yaşayabilecekleri uygun 
ortamlar yaratabilmeleri konusunda yardımcı olmaya adadı . Be
yin fonksiyonu araştırmalarının sözünü dinleyin: Gücünüzü 
odaklayın . Beyninizin enerjisini yiyip bitiren işlerden kaçının . 
Lanna, bu ikinci kitabında, bu konsepti genişleterek anne baba
lara, öğretmenlere ve bakıcılara, çocukların yaşamlarını daha et
kili şekilde yönetebilmeleri konusunda yardımcı olmayı deniyor. 
Son tahlilde önemli olan nedir? Çocuklarınızı, hayatlarını sürdü
rebilmek adına, beyinlerini tüketmek pahasına büyük güç harca
maya zorlamak mı yoksa kendilerine, beyinlerinin rahatlıkla ger
çekleştirebileceği işler için uygun bir ortam yaratmak mı? Çocu
ğunuzun da bu dünyanın da bir eşinin olmadığını unutmayın . 

Bu kitaptaki bilgileri, çocuğunuzla yaşadığınız görüş ayrılıkla
rına farklı bir açıdan bakmak için kullanın . Bu bilgiler sayesin
de gerçekçi olmayan beklentilerden ve hayal kırıklığından kur
tulun. Bu bilgileri, bir arada yaşamak durumunda olan tüm be
yinlerin yararına olacak bir ortam yaratmakta kullanın . Bu, sa
dece eğlenceli bir iş olmakla kalmayacak, bu sayede yeni nesil
lere çok değerli bir armağan da vermiş olacaksınız . 
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Beyin Fonksiyonu Uzmanı 



B Ö L Ü M 

DÜZENE GİRMENİN 
TEK BİR YOLU YOKTUR 

Aile yaşamı birçoklan açısından giderek daha yorncu ve 
daha az eglenceli bir hal almaya başladı. 

Dr. Robert Shaw, I7ıe Epidemic Çocuklugumda annem tıpkı televizyonda yayınlanan 
"The Brady Bunch" programındaki Carol Brady gibi 
davranırdı. Düzen onun göbek adıydı. Oturma oda

n ı  ükemmel otel lobilerini andırırdı. Ciddiyim! Annem 
evdeki en ufak şeyin yerini dahi ezbere bilirdi. Okuldan eve 
dönüp de eşofmanlarımı aramaya başladıgımda bana, "Lanna, 
tatlım spor malzemelerinin garajda, sol alttaki rafta durdugu
nu unuttun mu?" diye seslenirdi. Annem ideal bir organiza
tördü. Sloganının da "Her şeyin bir yeri vardır ve her şey yer
li yerinde olmalıdır" sözü olmasına da tabii ki şaşmamalı. .. 

Öte yandan, babam kesinlikle düzen dünyasının yıldızı sayı
lamazdı. Karları küremek, garajda aletleri onarmak gibi yapıla
cak çok daha önemli işleri vardı. Masasının üzeri yıgılı duran 
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binlerce kağıt ve yatırım haberleri hakkındaki makalelerden 
görülmezdi. Arabasının anahtarlarını sürekli kaybeden babam, 
eşyaların da ayakları olduğuna, her zamanki gibi annem gelip 
bulana dek kendisinden kaçıp saklandıklarına inanırdı. 

Büyüme çağında annemin düzenli sistemine ayak uydurma
ya çalıştım. Ancak, botlarımı ayakkabılığa koymam bile yeterli 
olmuyordu. Annem her şeyin bir ayakkabı mağazasındaki gibi 
düzenli durmasını isterdi. Artık şu gerçeği kabullenmeliyiz: 
Düzen konusunda annem, babam ve ben birbirimizden çok 
farklıydık. Taleplerimiz ve çözüm önerilerimiz çok değişikti. 
Peki, bunun nedeni neydi? Hiçbirimiz "haklı" ya da "haksız" de
ğildik. Sadece doğal düzen tarzlarımızı yansıtıyorduk, o kadar. 

Birçok ebeveyn gibi, annem de düzen konusundaki bu 
farkları kişisel olarak alır ve "Ya benim istediğim gibi yapar
sınız ya da toz olur gidersiniz�" derdi. Olağanüstü bir ev ka
dınıydı. Ben de biraz "düzensiz" damgasını yiyen bir çocuk 
olarak küçük yaşlardan itibaren onu örnek almak zorunday
dım. Peki, ama gerçekten "düzensiz" miydim? Hayır, sadece 
ondan farklıydım, o kadar. 

Düzenin gizli dünyasında, çakı gibi disiplinli değilseniz, 
"yetersiz" olarak nitelendirilirsiniz. 

Düzen, farklı tarzları benimseyen farklı tanımlara yer ver
meyen katı bir arenadır. En azından öyleydi� Ben, tüm ço
cukların, sırf bakıcılarının düzen anlayışına uyacak kalıplara 
sokulmaları yerine, ayrı ayrı değerlendirilmesi taraftarıyım. 
Evler, içinde yaşayan herkesin ihtiyaçları gözetilecek şekilde 
düzenlenmelidir. Farklılıklar yok sayılmamalı, yok edilmeye 
çalışılmamalı, tam aksine bir fırsat olarak görülmelidir. 

Müşterilerimi organize etmekle geçirdiğim günlerin sonun-
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da eve döndügümde kendi kendime, "Müşterilerim çocuk
luklarında temel düzen becerilerini öğrenmiş olsalardı bugün 
bana bu kadar ihtiyaç duymazlardı" derim. Evet, bahse gire
rim kendilerine çok daha büyük güven duyarak yetişirlerdi ve 
yaşamları çok daha kolay olurdu. Bu düşünceler, beni çocuk
ların özel gereksinim ve becerilerine yönelik, onların tutkula
rını, kişiliklerini ve becerilerini yansıtabilecek pratik bir mo
del oluşturmaya yöneltti. 

Şunu kabullenelim: Günümüzde çocuk olmak zor iş. Her 
yaştan tüm çocuklar ailelerinin, arkadaşlarının ve toplumun 
korkunç boyutlardaki beklentileriyle yüz yüze. Kendilerine 
ayıracak vakit bulamayan bu çocukların güçlü ve zayıf yanla
rını belirleme fırsatı ise hiç yok. 

Şu anda Amerika'daki çocukların yüzde S'i depresyonda .. . 6 
milyon çocuk Ritalin kullanıyor. Reçeteli psikiyatrik ilaç kulla
nan çocuk sayısı son 10 yıl içerisinde 2 katına çıktı. Bu çocuk
ların bizim yardımımıza ihtiyacı var! Organizasyon dünyası 
olarak yaşamlarını daha sade, daha fonksiyonel ve daha tatmin 
edici hale getirerek ilaç kullanan çocuk sayısını azaltabilme 
adına yapabileceğimiz şeyler var mı? Kararlılıkla ve bilinçli an
ne babalar ile öğretmenlerin de yardımıyla, çocuklara, sağlıklı 
ve güvenli bir şekilde yetişmelerini sağlayacak beceriler geliş
tirmeleri konusunda destek olabiliriz. Çocuğunuzun düşünce 
biçimini, beyin tarzını öğrenmek için şu an harcayacağınız kı

sa zaman, gelecekte büyük ödüller kazandıracaktır. 

Peki, ama nasıl herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak, kimsenin 
kendisini aşağılanmış, yok sayılmış hissetmemesini saglaya
cak şekilde düzene girebiliriz? Bunun yanıtı hem çok karma
şık hem de çok basit. Çocukları düzene sokmanın tek bir yo-
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lu olmadığını anlayın yeter. Çocukların farklı tempolara ayak 
uydurmasının ne kadar güç olduğunu kendi deneyimlerim
den biliyorum. Bu nedenle de işe her çocuğun kendine özgü 
ihtiyaç, beceri ve tarzlarını belirleyerek başladım. Bu yakla
şım, hem çocukları, hem anne babaları, hem de öğretmenleri 
özgürleştirecek. Anne babaların, öğretmenlerin, bakıcıların ve 

dadıların temel görevinin çocuğun üzerinde etkili olan yön
temleri, öğrenme biçimlerini, onlara doğal gelen şeyleri öğ
renmek olduğuna yürekten inanırım. Yıllarca, birçok çocuk 
ve aileyle yaptığım organizasyon çalışmaları boyunca, çocuk
ların rahatlıkla ve çaba harcamadan uyum sağlayacağı organi
zasyon yöntemlerinin başarısızlığına tanık oldum. Oysa onla
ra kolay gelen şeyleri belirleyebilirsek, kendilerini gerçekleş
tirmelerini sağlayacak becerileri geliştirmelerine yardımcı 
olabiliriz. Alice Miller'ın bir klasik haline gelen The Drama of 
the Gifted Child kitabında belirttiği gibi, "Kendisini çocuğu
nun gelişimine adayan bir annenin elinde büyüyecek kadar 
şanslı olan çocuklar sağlıklı bir benlik oluşturabilirler" . Hepi
miz çocuklarımızın, kendilerine uymayan düzenler uyarınca, 
güçlükler içerisinde değil, daha kolay ve daha dolu dolu ya
şamasını isteriz. 

Çocuklar Çok Değişti 

Maddiyatçı çocuklar daha mutsuz, daha sıkıntılı bir hayat 
sürüyor ve daha riskli davranışlar benimsiyor. 

Juliet B. Schor, Born to Buy 

Düzenli olmanın ve çocuğa bu bilinci aşılamanın öneminin 
artık farkına varmamız gerekiyor. Son birkaç yıl içerisinde 
çok sayıda ailenin evini organize ettim. Bu işlerin en az yarı-
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sı çocuklara yönelik sistemler geliştirmeyi gerektiriyordu. 
Daha geçen hafta Berkel ey' de yaşayan bir beşinci sınıf öğren
cisini düzene sokmak için on saatten fazla zaman harcadım. 
(Annesinin muayenehanesini organize etmek çok daha kısa 
sürdü.) Bu süreç içerisinde hayatımızdaki eşyaların her geçen 
gün artmakta olduğunu fark ettim. Odalara, salonlara yığılı 
oyuncakların (ben bunlara oyuncak mezarlığı adını veriyo
rum) miktarına; havaalanındaki hangarları andıran okul çan
talarının ağırlığına inanamadım. Çocukların sabahları 
08:00' de evden çıkabilmesi için kullanılan (beslenmeden ba
kıma dek) yorucu ve karmaşık ürünleri saymıyorum bile . . .  
"Bu kadarı çok fazla" diye düşündüm kendi kendime. Daha 
iyi bir yol olmalıydı. Herkes saatlerce çalıştığı halde kimse bir 
ilerleme kaydedemiyor. Bir annenin bir zamanlar söylediği 
gibi: "Odalarını sürekli topladığım halde hiçbir zaman toplu 
göremiyorum. Ben de uğraşmamaya karar verdim ... " Aileler
den en sık duyduğum şey, "Yapacak çok iş var" ve "Zamanım 
yok" sözleri. Birçoğu, kendi ihtiyaçlarını bir yana bırakarak 
çocuklarını düzene sokabilmek için her gün çabalıyor ve her 
seferinde başa dönüyor. 

Einstein Never Used Flash Cards kitabının yazarı Kathy 
Hirsh-Pasek'in vurguladığı gibi, "Başarıya tapıyor, çocukları
mızı kaybediyoruz". Aşağıdaki istatistikler ortalama bir çocu
ğun yaşamına ışık tutuyor. Ortaya çıkan tablo, üzerine aşırı 
düşülen, tüketim maddelerine boğulan çocuklarla örnek ala
cakları, destek görecekleri kimse olmaksızın, yalnız bir şekil
de yetişen çocuklar arasındaki uçurumun büyüdüğünü göste
riyor. Geçen yıllar içerisinde ailelerin ya çocuklarının üzerine 
aşırı düştüğünü ya da ellerini eteklerini çekerek çocuklarına 
hiç ilgi göstermediğini, çocuklarıyla temel becerileri hakkın-
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da konuşmaya, sonuçları gözlemlemeye ve çözümler üret
meye bile zaman ayıramadıgını gördüm. 

•4-12 yaş arası çocukların tüketim miktarı 1990' dan bugü
ne 3 katına çıktı. 

Howe, Neil. Millennials Rising. New York: Vintage Books, 
2000. 

• Çocukların evlerindeki eşyalar 1980' den bugüne yüzde 
50 artış gösterdi. 

Howe, Neil. Millennials Rising. New York: Vintage Books, 
2000. 

• 1920'den itibaren oyuncaklar dogrudan çocuklara pazar
lanmaya başlandı. 

Mintz, Steven. Huck's Rafi. Cambridge: Harvard Univer
sity Press, 2004. 

• 5-13 yaş arası 2.4 milyon çocuk okul dönüşü kendi ihti
yaçlarını kendileri karşılamak durumunda. 

Newberger, Eli. The Men They Will Become. Cambridge: 
Perseus Publishing, 1999. 

• Sadece 2004 yılı içerisinde çocuklara yönelik reklamlara 
15 milyar dolar harcandı. 

Schor, Juliet. Born to Buy. New York: Scribner, 2004. 

• Global markaların yüzde 80' i 7-12 yaş arası çocuklara yö-
nelik ürünler üretiyor. 

Schor, Juliet. Born To Buy. New York: Scribner, 2004. 

• Şu anda piyasada 150 bin çeşitten fazla oyuncak bulunuyor. 
Declements, Barthe. Spoiled Rotten. New York: Hyperion 
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Books, 1996. 

• 1 975 yılında, çocugu 6 yaşından küçük olan kadınların 
yüzde 34'ü ev dışında işlerde çalışıyordu. 

Hirsh-Pasek, Kathy. Einstein Never Used Flash Cards. 

New York: St. Martin's Press, 2003. 

• 1 99 1  yılında ise çocugu 6 yaşından küçük olan kadınların 
yüzde 6 1  'i ev dışında işlerde çalışmaya başladı. 

Hirsh-Pasek, Kathy. Einstein Never Used Flash Cards. 

New York: St. Martin's Press, 2003. 

• Uluslararası Çalışma Örgütü, 1 997 yılında, babaların haf
tada ortalama 5 1 , annelerin ise haftada ortalama 4 1  saat 
çalıştığını açıkladı . 

Hirsh-Pasek, Kathy. Einstein Never Used Flash Cards. 

New York: St. Martin's Press, 2003. 

• 1 940'larda çocukların yüzde 80'i anne ve babalarıyla bir
likte yetişiyordu. l 990'larda ise anne ve babalarıyla birlik
te büyüme şansı bulan çocukların oranı yüzde 50'nin altı
na indi. 

Covey, Stephen. The 7 Habits ofHighly Effective Families. 

New York: Golden Books, 1 997. 

• 198 1 'de çocuklar zamanlarının yüzde 40' mı oyuna ayırı
yordu. 1 997' de bu oran yüzde 25' e indi . 

Hirsh-Pasek, Kathy. Einstein Never Used Flash Cards. 

New York: St. Martin's Press, 2003. 

• Çocukların okula devamsızlık süresi, bir kuşak öncesine 
göre üçte bir oranında azaldı. 

Kindlon, Dan. Too Much of a Good Thing. New York: 
Hyperion, 2001. 
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• 1 891  ' den bugüne, 1 2  yaş ve altı çocuklara verilen ev 
ödevleri yüzde 50 arttı. 

Kindlon, Dan. Too Much of a Good Ihing. New York: 
Hyperion, 200 1 .  

• Çocukların yüzde 7S'i kendilerinden memnun değil. 
Isaccs, Susan and Wendy Ritchey. I Ihink I Can I Know I 

Can. New York: St. Martin's Press, 1 989. 

• Çocuklarının mutlu olduğunu söyleyen beyaz yakalı aile
lerin sayısı, işçi ailelerinden iki kat, sosyal yardımla geçi
nen ailelerden beş kat fazla . 

Bellamy, Rufus. inside the Brain. North Mankato, MN: 
Smart Apple Media, 2005. 

Bu bilgilerin ışığı altında çocukların çok daha düzensiz, ai
lelerin çok daha stresli olduğuna şaşmamalı.  Yaşadıkları or
tam çok daha zorlu ve karmaşık bir hal almış durumda. Ai
leler daha fazla şey satın aldıkça çocuklar daha fazla şey isti
yor. Ailelerin çocuklarını eğitecek, onlara göz kulak olacak 
zamanı azaldıkça düzensizlik eğilimi de artıyor .  

l 960'larda ve 70'lerde orta sınıf aileler, çocuklarının, ken
dilerinin küçükken sahip olamadığı her şeye sahip olmasını 
isterdi. Bu yüzden disiplini gevşetmişler, çocuklarına duy
dukları sevgiyi göstermenin en iyi yolunun istedikleri her şe
yi almak ve yapmak olduğunu düşünür olmuşlardı. Ancak 
çocuğunuzun hizmetçisi haline gelmeniz uzun vadede bir 
yarar sağlamaz. Tam tersine, giderek artan isteklerine hayır 
diyebilmeniz ve istedikleri her şeyi satın almamanız, onu da
ha az değil, daha çok sevdiğinizi gösterir. Oyuncak mezarlık
ları aileleri bir arada tutamaz. Tam aksine, masrafları artır-
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maktan başka bir işe yaramaz. Zaten sınırlı olan çocuklara 
ayırabildikleri zamanı, yeni Barbie ve Kelli bebeklerini dü
ı.enlemekle geçirmeleri bile ailenin akşamını mahvetmeye 
yeter! Çocuklar ne kadar çok televizyon izlerse o kadar çok 
�ey ister. Dolayısıyla düzene oyuncakları alıp eve geldikten 
sonra değil, mağazada başlamalısınız. Satın aldığınız andan 
itibaren, o oyuncağı da düzene sokmak zorunda kalacaksınız . 
Oysa buna ayıracak zamanınız da isteğiniz de yok . . .  

Bazı günler, çocukların odalarını organize ederken kendimi 
bir Toys R Us mağazasında ya da kitapçıda sanıyorum. Uyu
makta kullanılması gereken yatak odaları, küçük canlarının çek
tiği her şeyin doldurulduğu tam bir depo görünümü almış du
rumda. Müşterilerimden birinin kızı annesine şunları söylemiş
ti: "Anne neden ortalığı topluyoruz ki? Nasılsa sürekli yeni bir 
şeyler alıyorsun!" Kabullenmekte güçlük çeksek de, bir yandan 
her geçen gün kendisinden daha fazla şey istenen, öte yandan 
ise harekete geçmek için anlamlı bir sebep bulamayan bencil 
çocuklar yarattık. Geçenlerde, çalışmakta olduğum bir evde, 
annesi 8 yaşındaki oğlundan bulaşıkları yıkamasını istemişti. 
Çünkü "Anneciğin yanıtlaması gereken e-postalar vardı!" 

Ortamın kontrolden çıktığı durumlarda ailelerin ve çocuk 
eğitimcilerinin miyopça davranmaktan kaçınması gerekir. Bir 
adım geriye çekilerek, yaptıracak yeni bir angarya yerine ço
cukların gelişimini, sorumluluklarını, potansiyellerini düşün
meleri gerekir. Harvard Üniversitesi psikoloji profesörü Dan 
Kindlon' ın da dediği gibi, "Çocukların kişilik gelişimine gere
ken önemi vermiyoruz. Her şeyi parayla satın almaya kalka
rak, hayatta kalmaları için gereken becerileri kazanmalarını, 
dirençlerini ve sınırlarını öğrenmelerini engelliyoruz" . 
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Çocukların artık yaşadıkları ortamı, kendi tarzları uyarınca, 
düzenlemenin, başarıya giden yolda hayati önem taşıdığını 
anlaması gerekiyor.  Okuduğum Holliston İlköğretim Okulu 
ve Aden Bowen Lisesi'nde organizasyon ve zamanın etkili 
kullanımı gibi konularda ders gördüğümüzü hiç hatırlamıyo
rum. Günümüzde ise Kuzey Amerika'daki okulların tama
mında öğretmenler öğrencilerine düzenli olmanın önemini 
anlatıyor. Gittiğim, Güney California' daki bir okulun dör
düncü sınıfında, öğretmen günün ilk ve son on dakikalarını 
öğrencilerin "program yapmasına ve çantalarını düzenleme
sine" ayırıyordu. Cumaları ise "çantasız gün" ilan edilmişti . 

Son olarak, çocuğun gelişiminden sorumlu insanlar olarak, 
düzenli olmanın önemi konusunda bilinçlenmeli, çocuğunu
zun bu sıra dışı beceriyi geliştirerek yaşamını planlaması, za
manını organize edebilmesi, farklı görevlerin üstesinden ko
laylıkla gelebilmesi ve son olarak hem evde hem okulda iyi 
bir takım oyuncusu olabilmesi için, her konuda yardımcı ol
malısınız.  

Düzen Her Anne-Bab anın S ahip 
Olması Gereken Bir Beceridir 

Latince' de disiplin "eğitim", "öğretim" anlamına gelir. Ge
leneksel düzen girişimlerinin başarısız olma nedenlerinden 
biri çocuğu eğitmek yerine emirler yağdırmaktır . Aileler ve 
eğitimciler çocuktan düzenli olmasını isterken genellikle fi
ziksel ve zihinsel gelişimlerini hesaba katmayı unutur. Step
hen Covey'in belirttiği gibi, düzen, "ailenin değer verdiği şey
leri gerçekleştirmesini sağlayan bir sistem kurmaktır" . Bu sa
yede çocuklar da kendileri açısından işe yarayacak şekilde dü-
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ı.cne girerek zamanlarını baskıdan uzak şekilde dinlenerek ve 
ı;ıhatlayarak geçirebilirler. 

Hepimiz iş yoğunluğu, enformasyon yağmuru ve baskılar 
altında eziliyoruz . Her an organizasyon işinin içinde bulun
duğum için bu yoğun, belirsiz ve baskılı ortamın aile yaşamı 
i'ızerindeki etkilerini çok net görebiliyorum. Her Çocuk Farklı 
I )üşünür kitabı, yaşamınıza huzur ve hak ettiğiniz kaliteyi ge
tirirken, stresi ve karmaşayı azaltarak kendinize daha güven
le bakmanızı ve bir ebeveyn olarak daha başarılı olmanızı 
sağlayacak. Bu kitap, herkesin kendisine olan güvenini artıra
cak. En önemlisi de yaşamlarınızda çok önemli bir yeri olan 
i nsanların, yani çocuklarınızın, daha mutlu olmasını ve hayat 
yollarında daha az tökezlemesini sağlayacak. 

Bu kitap, çocuğunuzun doğuştan gelen yeteneklerini anla
manızı ve takdir etmenizi, bu sayede yaşam boyunca karşısı
na çıkacak engellerle daha etkili baş etme şansını artırmasına 
yardımcı olmanızı sağlayacak. Çocuklarınız mutlu ve rahat ol
dukları, "kendi" düzen tarzlarına uygun ortamlarda öğren
mekten keyif alıyorsa, doğru yoldasınız demektir. Düzenli ol
mak, okulda yaptığı resimleri, üzerine "Dördüncü Sınıf Anı
ları" yazılmış bir kutuya dizmek demek değildir. Düzenli ol
mak, kendilerini rahat, verimli ve mutlu hissedebilecekleri or
tamı yaratabilmektir. Bu düzeni onların doğal ilgi alanları ve 
istekleri uyarınca, kendilerini gerçekleştirmelerini yüreklendi
recek şekilde kurmalısınız. Çocukların okuldaki davranışlarını 
anlayabilmek için bilimsel yöntemleri ilk uygulayan doktor ve 
eğitmenlerden biri olan Maria Montessori'nin de belirttiği gi
bi, "Düzen, kişinin hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, gerçek 
mutluluğu getiren bir şeydir . Bu, çocukların memnuniyetle ve 
doğallıkla gerçekleştireceği görevlerden biridir" . 
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Çocuklar D üzenli Olmak İster ... 
Harekete Geçirin Yeter! 

Çocuklan düzene sokma konusunda size bıılunabilecegim 
en yararlı öneri, sabırlı olmaya ve düzen anlayışlannı 
kavramaya çalışmanız olacaktır. Çocul<lann farklı bir 

düzen anlayışı vardır. Bıı farklılıgı, hele ki sizin anlayışınızdan 
farklıysa, kabullenmek zaman zaman güç olabilir. 

Denise Eyre, iki çocuk annesi, öğretmen 

Maria Montessori, "Bir çocuğun eğitimi için gerekli ilk şey 
doğanın kendilerine verdiği güçleri geliştirebilecekleri bir or
tam sağlamaktır" demiştir. Montessori çocukların düzenli 
olabilmek için temelde tek şeye ihtiyaç duyduğunu savunur: 
"Hazırlıklı" bir ortam . Bu ortam, diğer tüm sosyal gereksi
nimlerinden daha önceliklidir. Aynı şekilde, doğru ortamın 
sağlanması halinde, çocuğun kendisini daha büyük bir heves 
ve dikkatle, daha iyi şekilde ifade edebileceğini savunur. Ben 
de bu konuda kendisiyle kesinlikle hemfikirim. Çocuklar, 
karmaşayı ortadan kaldırarak, kendilerine uygun bir düzen 
kurmayı gerçekten istiyor.  

Bu kitap, 7-13 yaşları arasındaki çocuklara, kendilerine yar
dımcı olacak ve ilham verecek, etkili bir organizasyon sistemi 
sunuyor. Rudolph Steiner, çocukların beyinlerinin gelişimini 
sürdürdüğü, yaşamı düşünmekten çok hissederek değerlen
dirdikleri bu döneme "çocukluğun kalbi" adını verir . Çocuk 7-
8 yaşlarında doğru ve yanlışların farkına varır. Kendi ayakları 
üzerinde durmaya, büyüklerine yardım ederek ve onları tak
lit ederek bağımsızlığını kazanmaya başlamıştır. Bununla bir-
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likte halen eğitilebilir yaştadır . Sorumluluğu, sebeplerini ve 
.�onuçlarını anlayabilir, çevrelerini yorumlayabilir . 

9-1 O yaşına geldiğinde, ailesinden de alacağı ufak tefek yar
dımlarla, büyük ölçüde bağımsız bir şekilde davranabilir. Bu 
yaşta artık DVD' den, bulaşık makinesine dek evdeki tüm 
t'lcktrikli aletleri kullanabilir . Artık eşyalarına ve kendisine ba
kabilecek yaşa gelmiştir .  Yine de ebeveynlerine saygı duyar ve 
onlardan kendisine yol göstermelerini ister. Bu yaşlar çocuğa, 
kendi tarzı uyarınca düzenli olmayı öğretme açısından ideal 
yaşlardır . Guiding Young Children kitabının yazarı Eleanor 
Reynolds' ın da belirttiği gibi, "Çocukların günlerini geçirdik
leri ortam düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, sağlıkla
rını, yaratıcılıklarını ve ilişkilerini doğrudan etkiler. Dolayısıy
la, bu yaşta içinde bulundukları ortamı planlamalarına yar
dımcı olmanız, yaşam kalitelerini büyük ölçüde artıracaktır." 

Bu kitap düzenli olmayı bir iktidar mücadelesi olmaktan çı
karıp, eğlenceli, keşiflerle dolu bir oyun haline getirmenizi 
sağlayacak. Çocuğunuz kendisini ne kadar ifade edebiliyor? 
Yaşamından daha fazla keyif alması mümkün mü? Çocuğu
nuza bu yaşta kendine yetebilmeyi öğrenmesi konusunda 
yardımcı olmanız, yaşamının kalan kısmını daha doyurucu ve 
sakin bir şekilde geçirmesini sağlayacaktır . Çocuğunuzu ken
disine saygısını artıracak şekilde eğitirseniz, ileride başarılı ve 
verimli bir insan olması için gereken özgüveni kendisinde bu
labilecektir. 

Bu yaşta çocuğun yaşamında ve beyninde birçok belirgin 
değişim yaşanır . Beyin uzmanları, bu dönemde çocuğun bey
ninin prefrontal korteksinde olağanüstü değişimler gerçekleş
tiğini belirlemiştir. Marian Diamond ve Janet Hopson'un 
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Magic Trees of the Mind kitabında belirttigi gibi, "Teşvik edil
mesi durumunda, beyin gelişimini uzun yıllar boyunca dalla
narak sürdürebilir. Aynı şekilde gereksiz sinaptik baglantılar 
da ayıklanabilir" . Bunun sonucu olarak çocugunuzun beyni, 
gereksinim duydugu şeyleri saklamayı sürdürürken ihtiyaç 
duymadıgı şeyleri temizleyerek daha etkili ve verimli bir şe
kilde çalışabilir .  Ya da The Scientist in the Crib kitabının yazar
larının belirttigi gibi, "Beyin, kullanılmayan döküntülerden 
kurtulma konusunda bizden çok daha başarılıdır. İşe yarama
yan şeyleri atar, işine yarayanları saklar." Düşünsenize, çocu
gunuzu düzenli olma konusunda bilinçlendirerek, genetik 
yapısındaki düzen becerisini de güçlendirebilirsiniz. 

Genç beyinlerde aşırı düzeyde bir sinaps yaşanır . Bu an
lamda bir ayıklama oldukça saglıklı olacaktır . Psikolog Dr. 
Deborah Yurgelun-Todd'un da belirttigi gibi, "Degerlendir
me becerisi ögrenilebilir bir şeydir. Ancak gerekli donanımı
nız yoksa ögrenmeniz mümkün degildir" . 

Bu çaglar, çocuğunuzun beyninin gelişimini organize ettigi 
dönemdir. Sizin saglayacagınız katkı da daha etkili baglantılar 
kurmasına, yaşamı boyunca kullanabilecegi daha saglıklı bir 
yol haritası çizmesine yardımcı olacaktır. Şu an yapacagınız 
küçük bir yatırım, çocugunuzun yaşam mücadelesinde önem
li bir yol almasını saglayacaktır. Benim de yaşamı herkes açı
sından kolaylaştırmanın ötesinde bir istegim bulunmuyor� 

Bu aynı zamanda büyük bir fırsat� Çocuğunuzun kendi dü
zen stilini erken yaşta anlamasına yardımcı olarak, ergenlik 
çagında ve yetişkinlik döneminde kendisine uygun bir stil be
nimseme şansını artıracak ve karşılıgında, okulda ve kişisel 
yaşamında karşılaştıgı degişimlere sıkıntı çekmeden uyum 
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ı'.iisterebilmesinden de öte, sizinle daha rahat iletişim kura
lıi ldiğini göreceksiniz . 7-14 arasındaki bu uygun yaş döne
ıı ı inde çocuğunuzun düzen tercihlerini belirlemesini sağla
ı ııanız, kendisine güvenmesine ve ergenlik döneminin korku 
ve kaygılarıyla rahat baş etmesine de yol açacaktır. 

Çocuğunuzun üniversite çağında gelişmiş ve başarıyla uygu
ladığı bir düzen stiline sahip olmasını istemez misiniz? O hal
de bir an önce işe koyulun . Beyninin daha güçlü ve sağlam 
lıağlantılar kurabilmesini sağlayın ki, zorlu ergenlik dönemine 
girdiğinde temel birtakım becerileri çoktan benimsemiş olsun. 
Sinir sistemlerinin, yani donanımlarının, tam anlamıyla olu
�up faaliyete geçmesinin yıllar aldığını, kimi zaman 20'li yaş
ların b aşlarını hatta daha ileri yaşları bulduğunu aklınızdan çı
karmayın ve sabırlı olun. Belki de bu kitap elinize geçtiğinde 
(;ocuğunuz çoktan ergenlik çağına girmiştir. Meraklanmayın: 
Yine de olumlu değişimler yaratabilirsiniz. Asla geç kalmış sa
yılmazsınız. Sadece biraz daha zorlanırsınız o kadar . Üstelik 
hu sayede neden bu şekilde davrandıklarını anlayabilir ve bir
birinizi anlamanızı sağlayacak ortak bir dil kurabilirsiniz. 

Org anik Düzen 

ilk kitabım, Organizing for Your Brain Type'ta "düzenli ol
mayı", herhangi bir şeyi "organik yapı" olarak adlandırdığım 
hir ortamda en fazla beş dakika içinde bulmak olarak tanım
lamıştım.  Burada "organik" kelimesini kendi var oluş ve dav
ranış tarzlarına uygun organizasyon çözümlerini keşfeden in
sanlar anlamında kullanmıştım. "Organik" düzen bir alışkan
lık halini alır . Çünkü organik olması kişinin yeteneklerini 
yansıtması anlamına gelir. Bunun sonucunda, kişi, bir şeyleri 
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düzenlemek, gerekenleri ayırarak gereksizleri atmak gibi bir 
görevle karşılaştığı zaman korkup kaçmayacak, kendisini çok 
daha rahat hissedecektir . B aşarılı olmanın garantili yolu, kişi
liğinize uygun, sizin için anlamlı, kolay gerçekleştirebileceği
niz, enerjinizi tüketmeyen bir sistem kullanmanızdır. Herke
sin içten gelen, kendine özgü bir düzen tarzı vardır. Miche
langelo 'nun da bir zamanlar dediği gibi, "Her taşın içinde gü
zel bir heykel yatar. Tek yapmanız gereken fazlalıkları atarak 
içindeki sanat eserini ortaya çıkarmaktır" . Her Çocuk Farklı 

Düşünür kitabı, içinizdekini ortaya çıkarmanıza yarayacak 
keski ve çekici sunuyor. 

Çocuklar yardım etmeyi sever. Evet, birilerinin kılavuzluğu
na ihtiyaçları vardır ve evet sizin göreviniz çocuğunuza örnek 
olmaktır, ancak bir yandan da onlar da işe el atmak, sizinle bir
likte çalışmak ve sizi memnun etmek istemektedir. Çocuklar, 
karşılaştıkları güçlükleri aşabildiklerinde büyük bir mutluluk 
yaşar. Herkes çocuğunun mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdür
mesini ister, ancak bunu sağlamanın yolunu bilemez. Biraz za
manınızı bu kitaptaki görüşleri özümsemeye ve uygulamaya 
ayırırsanız, çocuğunuzla, hep hayalini kurduğunuz ilişkiye 
doğru bilinçli ve sakin adımlar atmaya başlayabilir, çocuğunu
zun neşeli ve güvenli bir ömür geçirmesini sağlayabilirsiniz. 
Zamanınızı, çocuğunuzun bir kulağından girip diğerinden çı
kan nasihatlere harcamak zorunda kalmayacağınızı da unut
mayın. Bu zamanı artık sizi ve çocuğunuzu ilgilendiren gerçek 
sorunları çözerek ya da eğlenerek geçirebilirsiniz. 

"Nereye b aşvurmam gerekiyor?" diye sorduğunuzu duyar 
gibiyim. Fazla uzaklara gitmenize gerek yok. Nihayet, herke
sin farklı bir düşünce stili olduğunun, kimsenin düşünce şek
linin diğerlerinden daha değersiz ve önemsiz sayılamayacağı-
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ııın, farklı ihtiyaçların farklı stratejiler gerektirdiğinin bilin
' inden bir yaklaşım geliştirildi. Her düşünce biçimi değerli ve 
ı ı ııcmlidir. Halil Cibran'ın da belirttiği gibi, "Sizler, çocukla
rın birer canlı ok gibi fırlatıldığı yaylarsınız". 

B eyniniz Bilir 
Çocuklann beyni bizimkilerden çok daha meşguldür. 

Dogum anında beyin zanndaki her bir nöronun yaklaşık 
2500 sinapsı vardır. Sinapslann sayısı 2-3 yaşlannda doruga 

ulaşarak nöron başına 15 bin sinapsa çıkar. Bu sayı, yetişkin 
beynindeki sinapslann sayısından çok daha yüksektir. 

Nöroloji açısından bakıldıgında, çocuklar dahi birer uzaylı 
gibidir. Üç aylık bebegi,n beyninin görme, işitme ve dokunmayı 

yöneten bölümleri bol miktarda glikoz tüketir. 
Yani resmen kaynar! Üç yaşındaki bir çocugun beyni, 

yetişkinlere oranla iki kat fazla çalışır. 

Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff ve 

Patrica K. Kuhl, 

The Scientist in the Crib 

Yukarıdaki alıntıdan da anlayacağınız gibi, günümüzde, dün
yanın dört bir yanındaki bilim adamları insan beyninin karma
şık yapısını araştırmakta . Beyin araştırmalarına ve eğitimine 
dair 400 bini aşkın internet sitesinde, insanın öğrenme süreciy
le ilgili değerli bilgiler sunulmakta ve tartışılmaktadır. Doğal 
olarak, en büyük ilgi alanlarından biri de çocuklardır. Beyin ile 
çocukların evdeki ve okuldaki öğrenme süreçleri de çocukları 
düşünme sürecinde gözlemleyen bilim adamları tarafından 
araştırılmaktadır. MRI, PET gibi görüntüleme sistemleri ve di-
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ger araçlar sayesinde düşünmek ve beynin düşünme süreci ko
nusunda şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkarılmıştır. Çocukların mate
matik problemleri çözerken, oyun oynarken ya da bulmaca çö
zerken beyinlerinde meydana gelen elektriksel ve kimyasal de
ğişimlerin grafikleri çizilmektedir. Bütün bunlar düşünüldü
ğünde, beyin araştırmalarının ileride ortaya çıkarabileceği şey
leri düşünmek bile büyük heyecan vermektedir. 

Geçmişte profesyonel organizatörler bireyin düzen egilimi
ni tanımlamada "Sol beyin/Sağ beyin" formülünü sıklıkla 
kullanırdı: Sol beyinliler nelerin saklanacağı, nasıl kullanıla
cağı konularında analitik ve mantıklı davranırken sag beyinli
ler yaşadıkları ortamı eglenceli ve yaratıcı şekillerde kulla
nır ... Oysa beyin çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir! Dü
şünce ve davranış biçimlerini anlamanın, sıralı-tesadüfi, sö
zel-sözel olmayan, sembolik-somut, mantıksal-içgüdüsel, ge
çici-kalıcı gibi çeşitli farklı boyutları da vardır . Neyse ki be
yin hakkında yapılan araştırmalar sayesinde düşünce tarzları, 
beyin gelişimi ve çocukların davranışları arasında daha doğru 
bağlantılar kurabiliyoruz. 

Devam eden araştırmaların sonucunda, bilim adamları, her 
ne kadar nasıl adlandırılacakları ve tanımlanacakları konu
sundaki tartışmalar sürse de, beynin dört bölümden oluştuğu 
konusunda fikir birliğine varmaya başlamıştır. Neyse ki beni, 
B enziger Düşünce Tarzları Değerlendirme Yöntemi 'nin ya
ratıcısı Dr. Katherine Benziger'in çalışmalarıyla tanıştıran be
yin fonksiyonu uzmanı Dr. Arlene Taylor'la birlikte çalışma 
fırsatım oldu. Bu yolla edindiğim beyin fonksiyonu araştır
maları hakkındaki bilgileri, beynin düzen sürecini nasıl de
ğerlendirdiği sorusuna yanıt aramakta kullandım. Bu bilgile
ri Doktor Benziger' in, birtakım sorular aracılığıyla kişinin 
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l ı ı · v ı ıi nin dört bölgesinden (bazal ve frontal loblar/sağ ve sol 
ı· ı 1  ı ı k  üreler) hangisini kullandığını belirlediği modeliyle bir
ı . . ... ı i rdim. Bu kapsamlı bilgiler ışığında beynin farklı bölüm
lı · ı ı ı ı in bizi karar verme, harekete geçme, düzene girme ko
ı ı ı ı l : ı rında nasıl etkilediğini anlatan hassas ve kullanışlı bir çö
: 1 1 1 1 1  geliştirdim. Çocukları harekete geçiren, motive eden 
'.· • · v kri anlamak, yaşamlarını daha anlamlı dolayısıyla da daha 
l ı ı ıwrlu kılma konusunda çok yararlı bir bilgidir .  

1 in birimiz beynimizin farklı bir bölgesini kullanmayı ter
' ı l ı ederiz. Dünyayı bu bölüm aracılığıyla yorumlar, değer
l ı · ı ı dirir ve değiştiririz . ifade, yaşama, davranış ve düzen tar
i. ı ı nızın da beynimizin tercih ettiğimiz bölümünce yönetil
ı ı ı csi durumunda enerjimizin tükenmediği, tam aksine bize 
ı · ı ı crji veren yeri bulmuşuz demektir .  PET taramaları, beyin
lni mizin, yapılan işlere ve bu işlerin bize uygunluğuna bağlı 
ı ılarak farklı düzeylerde enerj i  harcadığını göstermiştir.  

Bilgileri değerlendirirken, beynimizin kullanmayı tercih et
i i g imiz bölgesine bağlı olarak, bilgilerin nöronlar (düşünce 
l ı  i'ıcreleri) arasında aktarımı konusunda daha az dirençle kar
·,. ı l  aşmamız durumunda daha az stres yaşamamız ve daha az 
yorulmamız şaşırtıcı gelmemelidir .  

Daha spesifik konuşmak gerekirse, birçok zihinsel fonksiyon 
l ıcynin belirli bölgelerinden yönetilir .  PET taramaları sırasın
da ,  bu belirli görevden sorumlu bölgeler (sağ-sol/ön-arka) di
gcr bölgelere oranla daha büyük ışık yayar. Bu durum, beyni
ınizin hangi bölgesinin (sağ-sol/ön-arka) düşünce tercihleri
mizi yönettiğini ortaya çıkarır. Hemen her insanın tercih etti
gi bir bölge vardır . Eylemlerimizin yüzde 51 'ini bu tercih et
t igimiz bölge aracılığıyla gerçekleştiriyorsak kendimizi mutlu 
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ve sağlıklı sayabiliriz. Elbette ki farklı zamanlarda bu dört bö
lümün tamamını kullanırız. Ancak isteklerimizin ve davranış
larımızın doğal kaynağı bunlardan sadece biridir. Çocuğunu
zun gelişmekte olan beyni için de aynı şey geçerlidir . 

Beyin Türüne Uyg un D üzen : 
Başarının Tek Yolu 

Her çocugun birbirinden farklı olan düşünce stilini 
tanıyabilir, zayıf ve güçlü oldugu yönleri anlayabilirsek, 

zihnini şekillendirebiliriz. 

Dr. Mel Levine, A Mind at a Time 

Öğretmenlere yönelik bir kitap olan I. T.I. : Integrated Thema
tic Instruction'ın yazarı Sue Person, "Fonksiyonu biçimlendi
ren şeyin şekil olduğunu unutmayın. Çocuklara, davranışları
nı şekillendirmelerine yardımcı olacak bir ortam yaratın" der. 
Temel alışkanlıklar daha güvenli, stressiz, gerçekten önemli 
olan şeylerin belirlenebileceği bir ortam yaratır . Beş dakika
nızı çocukları gözlemlemeye ayırarak onlara doğal gelen şey
lerin farkına varmanız ve kolaylıkla sürdürebilecekleri bir or
ganizasyon sistemi yaratmanız gerekir . Çocuğa yol göster
mek, kendinize özgü davranış biçimleriyle ona örnek olmak, 
bunu yaparken çocuğa özgü davranışları da gözlemlemek 
ebeveyn olarak yapılacaklar listenizin ilk sırasında yer almalı
dır . Raising Self Reliant Children kitabının yazarları Step hen 
H. Glenn ve Jane Nelson'ın da belirttiği gibi, "Şımartmak, 
çocuğun özdisiplininin gelişimini engeller. Çocuklar ancak ve 
ancak kendilerini özdeşleştirme fırsatı bulabildikleri ortam
larda öğrenebilirler". Vay canına� Modern beyin fonksiyonu 
araştırmalarının, çocukların yaşamlarını daha rahat ve daha 
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. ı ı. stresli bir hale getirebilmek amacıyla kullanımı konusun
ı l a ı ı c  kadar etkili bir görüş . 

H un unla birlikte, Her Çocuk Farklı Düşünür, yeni bir orga
ı ı i zasyon sisteminden çok daha öte bir şeydir . Bu, çocuğunu-
1. 1 1 1 1 doğuştan gelen yetenek ve eğilimlerini belirleyip bunla
ı ı , pratik düzen çözümlerinden öte, okula, oyuna, etkinlikle
ı ı · ve birlikte yaşadığı diğer insanlara nasıl baktıklarını göste
ı ı ·ıı kişisel profillere dönüştürerek çocuğunuzu anlamanızı ve 
d l 'steklemenizi sağlayan yepyeni bir yaklaşımdır. Çocuğunu
ı ı ın doğal yeteneklerine ve eğilimlerine sevgi dolu bir şekilde 
ı ıdaklanarak kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir yaşam 
k urmasına yardımcı olabileceğiniz bu yeni yaklaşıma hoş gel
ı l iniz. "Keşke benim çocukluğumda da bu kitap olsaydı ve 
ı ·hcveynlerim okumuş olsaydı" diyorsunuz şu anda. Ancak 
k aygılanmayın. Çocuğunuzu şimdiye dek görmediğiniz şekil
krde görebilmeye başlayacaksınız. Konuya yabancı biri "Ço
ı uklara yönelik bir Meyers-Briggs kişilik envanteri gibi mi?" 
diye sorabilir . Tam değil, ama ona yakın bir şey . . . 

Çocuklara duyduğum büyük ilgi ve merak, kendimi eğitme 
konusundaki araştırmaları derinleştirerek Organizing for Yo

ıır Brain Type kitabındaki bilgileri anne babaların ve çocukla
rın kullanabileceği şekle sokmaya yöneltti . Bu konuda uzman 
olmamamın, çocukların yaşadığı sorunlara, teorik ve akade
mik çözümler yerine pratik çözümler bulmaya ve kendi baş
larına kalacakları genç birer yetişkin olmadan önce birtakım 
beceriler geliştirmelerini sağlamaya çalışmam gibi avantaj lı 
yanları da olabilir . Kimileri müşterim, kimileri dostum, kimi
l eri ise akrabam olan insanların yüzlerce çocuğunu gözlemle
yen, çocuklarla yakın ilişki kuran bir organizatör olarak uygu
l anabilir çözümler bulma konusunda, olumlu sonuçlarını yıl-
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lardır aldıgım pratik ve teorik avantajlarım bulunuyor. 

Biraz kafa yorarak, çocugunuzun temel ihtiyaçlarını karşılaya
bileceginiz, uygulanabilir bir sistem kurabilirsiniz. Böyle bir şey, 
çocugunuzun her an degişim içindeki dünya karşısında güven 
ve huzur içerisinde durabilmesini saglayacaktır. Bu, elbette ki, 
zaman ve sabır gerektiren bir iştir. Ancak, ortaya çıkaracagı şa
şırtıcı sonuçlar bu emege degecektir. Çocugunuzla birlikte, ya
şadıgınız ortamda, etkilerini hissedebileceginiz olumlu degişim
ler yaratabilirsiniz. Bu yolla çocuklar sadece kendilerine ait şey
lerin sorumlulugunu almakla kalmayacak, bunu kendi benzer
siz kişiliklerini yansıtan, eglenceli bir şekilde gerçekleştirecektir. 
Anne baba ya da ögretmen olarak siz de hak ettiginiz ödülü ala
caksınız: daha az çalışacak, daha az dırdır edecek ve birlikte da
ha bol ve daha keyifli zaman geçirebileceksiniz. 

D ört D üzen Türü 

Karşınızdaki insanı degU, içinde bulundugu ortamı degiştirin. 

Richard Buckminster Fuller, 

Design Science 

Yüzlerce farklı ortamda gerçekleştirdigim profesyonel or
ganizasyon deneyimini modern beyin araştırmalarıyla birleş
tirmem, dört temel düzen türünü ortaya çıkarmama yardım
cı oldu. Organizasyon sektörünün liderlerinden biri, eski bir 
akademisyen ve başarılı bir girişimci olarak, geleneksel orga
nizasyon metodolojisinin en az on yıl ilerisinde bir kavram 
yarattım: Çocugun başarılı olabilmesi için çocugun düşünce 
biçimi, beyninin baskın bölümü ve düzen konusundaki gö
rüşleri bir araya getirilmelidir .  Bu kadar basit� Okullarda ve 
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ı · p, i l im merkezlerinde çalıştıgım sırada, çocukların, ebeveyn
lı · r i n in ya da ögretmenlerinin tercihlerini yansıtan, kişilikleri
ı ı ı ·  tamamen ters düzen stillerini benimsemeye zorlandıgına 
t a ı ı ık  oldum. Sonra bir de çocukların neden bu kadar düzen
� i i'. oldugunu merak ederler� 

insanların kendilerine ait şeyleri ve dünyalarını düzene sok
ı ı ıa konusunda kullandıkları doguştan gelen, doğal yöntemler 
v a rdır. Bunların bazıları çocukların istek ve ihtiyaçlarını tam 
: ı ı ı l amıyla karşılar. Bazı çocuklar her şeyi kendileri halletmek, 
l ı aşladıkları her işi bitirmek ister. Kimileri odalarını düzenle
mek ister, ancak diger insanlarla bir arada olmak yaşadıkları 
ortama verdikleri öneme baskın gelir. Bazı çocuklar bulutla
rın üzerinde gezer ve hatırlatılmadığı sürece bulundukları or
tamla ilgilenmez ya da ilgilenmek için geçerli bir neden gör
mek ister.  Kimi çocuklar ise çevresindeki insanları çalıştırarak 
i ş lerini yaptırmayı tercih eder. 

Bu yaklaşımlar düzensizliği ortadan kaldırmakla kalmaz, 
ı,:ocuğun kendisini güvende ve iyi hissetmesini de sağlar . Ço
rngun, kendisine uygun düzen yöntemini bulması, kendisine 
güveninin ve cesaretinin artmasına da yol açar. Kendileri ola
bilecekleri geniş alanlara sahip olamayan çocuklara doğal ih
tiyaçlarını ve becerilerini ortaya koyabilecekleri bir ortam ya
ratmak gündelik sıkıntıları daha katlanılır kılar. Gündelik ih
tiyaçlarını karşılayabilme çabasının yol açtığı sıkıntılar yerine 
yaşamın coşkusuna odaklanan çocuğun evde ve okulda yaşa
dığı sıkıntılar da azalır. 

Bu kitapta sunulan bilgileri okuyarak ve uygulamaya koya
rak, çocugunuzun benzersiz düşünce tarzını anlamaya başla
yacak, sizinkinden farklı olsa dahi, çocugunuzun işine yaradı-
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ğını görerek mutlu olacaksınız . Dört farklı beyin tercihi olan 
dört çocuğunuz olsaydı kendi kendinize "Demek çocuğum 
bu yüzden ödevini her gün mutfak masasında yapıyor" (Dü
zenci) ; ya da "Demek bu nedenle tatilde çekilen tüm fotoğ
raflarını saklıyor" (Uyumcu); ya da "Demek kızım bu yüzden 
yüzme derslerine hep geç kalıyor" (Yenilikçi) ; ya da "Demek 
bu yüzden okuldaki sırasının üzerinde hiçbir şey yok" (Ön
celikçi) diyebilecektiniz . 

Dört farklı düzen tipi şunlardır: Düzenci : Bu çocuklar dün
yaya Düzen gezegeninden gelmiştir. Sloganları "Her şeyin bir 
yeri vardır ve her şey yerli yerinde olmalıdır" sözüdür. Uyum
cu: Bu çocuklar dünyaya Kişiselleştirme gezegeninden gelmiş
tir .  Tüm eşyalarıyla duygusal bir bağ kurarlar. Yenilikçi : Bu ço
cuklar dünyaya Yenilik gezegeninden gelmiştir. Her şeyi açık
ta, üst üste yığma eğilimindedirler; gözden ırak olan gönülden 
de ırak olur. Öncelikçi: Bu çocuklar dünyaya Analiz gezege
ninden gelmiştir. Bulundukları ortamı kontrol altında tutmak
tan, hızlı kararlar vermekten ve düzen işlerini başkalarına yap
tırmaktan hoşlanırlar. Şimdi bunlara daha ayrıntılı bakalım: 

Düzenciler: Maskotları "Penguen " 

• Penguenlerin değiştiremedikleri alışkanlıkları vardır. Ha
reketleri önceden tahmin edilebilir. 

• Beyin tercihleri :  Sol yarıkürenin arka kısmı . 

• Beynin bu bölümü kurulu düzeni sürdürmemizi ve alış
kanlıklara önem vermemizi sağlar. 

• Beyninin bu bölgesi baskın olan çocuklar daha köklü, "ge
leneksel" düzen yöntemlerini tercih eder. 
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• 1 )ogal düzen ustalarıdır . Yaptıklarını ödüllendirerek ken
disine destek olabilirsiniz. 

1 l y u ıncular: 1\1askotları "Köpek " 

• Köpekler sürü halinde gezmeyi tercih eder. Köpek Tarzını 
benimseyenler de insanlarla birlikte olmaktan hoşlanır. Kö
pekler kemikleri, değerli oyuncakları bahçeye gömmeleriy
lc meşhurdur. Uyumcular da oyuncaklarını ve geçmişe da
ir hatıraları toplar, bunlardan kopmakta güçlük çeker. 

• Beyin tercihleri : Sağ yarıkürenin arka kısmı . 

• Beynin bu bölümü uyum, bağlılık hissi geliştirmemizi sağlar. 

• Beyninin bu bölgesi baskın olan çocuklar düzenli olmayı, 
ancak diğerleriyle ilişkilerini güçlendirecek ve huzur için
de yaşamalarını sağlayacaksa ister. 

• Bu tür çocuklar b aşkalarının ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçla
rının önüne koyar. 

Y cnilikçiler: Maska dan "At" 

• At özgür olmayı sever. Beklenmedik davranışlarda bulu
nur, yerleşik kurallara uyum gösteremez. Ancak aynı za
manda belirli durumlara kendini verebilir, yaratıcı girişim
lerle kısa sürede uzun mesafelerin aşılmasını sağlayabilir. 

• Beyin tercihleri :  Sağ yarıkürenin ön kısmı. 

• Beynin bu bölümü olasılıkları göz önünde bulundurma
mıza, hayal gücümüzü kullanmamıza ve somut değişim
ler yaratmamıza yardımcı olur . 
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• Beyninin bu bölgesi b askın olan çocuklar çevrelerini ken
dilerine özgü "yığma" sistemiyle düzenlerler. Her şeyin 
gözlerinin önünde olmasını isterler. 

• Gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözünü ilke edin
mişlerdir. 

• Yenilikçi çocuklar alışkanlıklara ve rutin işlere tepki du
yarlar. 

• "Düzenli b akım gerektirmeyen", kolay, eğlenceli organi
zasyon stratejilerine ihtiyaçları vardır . Bunun dışında bir 
şey işe yaramaz! 

Öncelikçiler: Maskotlan "Aslan" 

• Aslan ormanlar kralıdır . Çevikliği, avının peşine hemen 
düşmesini ve hedefi 1 2 ' den vurmasını sağlar. 

• Beyin tercihleri : Sol yarıkürenin ön kısmı . 

• Beynin bu bölümü hedefler belirlememize ve bu hedef
leri gerçekleştirmemize yardımcı olur. 

• Beyninin bu bölgesi baskın olan çocuklar düzenden hoş
lanır ancak düzene sokma ve bakım yapma görevlerini 
başkalarına yaptırır . 

• Öncelikçi çocuklar her şeyi kontrol altında tutmak, yö
nettiği kişiler adına kararlar almak ve talimatlar vermek 
ister . 

• Düzenlenmesi gereken yapının küçük ancak fonksiyonel 
olması Öncelikçi çocukların hızla gelişmesini sağlar .  
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( , :ocugunuzun özgün düzen tarzını belirlemeniz, çocugu-
1 1 1 1 1. u  farklı bir gözle görmenizi saglayacaktır. Bu sayede, bir
i : ı  k ım davranışlarının -bazı konularda takıntılı olmasının, 
ı > l  H'msiz gibi görünen bir şey için gözyaşı dökmesinin, sürek-
1 i geç kalmasının ya da kıyafetlerini toplamamasının- size 
k a r�ı bir tavır olmadıgını anlayacaksınız. B asmakalıp formül
lı Ti uygulamaya zorlamak yerine becerilerini geliştirebilecek, 
: ; : ıdcce sizin için degil onun için de anlam ifade eden uygula
ı ı  a bilir stratejiler oluşturabileceksiniz. 

Birazdan da göreceğiniz gibi, geleneksel düzen yöntemi 
o lan "Her şeyin bir yeri vardır ve her şey yerli yerinde olma
l ı dır" ögretisi, sadece Düzenciler tarafından, o da gevşek bir 
.� l·kilde, uygulanmaktadır . Bu da, çocukların en fazla dörtte 
b i rinin odalarını Real Simple dergisinin kapagındaki gibi top
l amaya istekli oldugu anlamına geliyor . Eminim siz de bu 
dergilerdeki mükemmel çocukların odalarını görerek kendi 
kendinize, "Bunu nasıl başarıyorlar?" diye sormuşsunuzdur. 
Ancak bunun herkes için uygun çözüm olmadıgını ve olmak 
zorunda da olmadıgını aklınızdan çıkarmamalısınız . Çocuk
ların geriye kalan yüzde 7 S ' i  geleneksel düzen yöntemlerini 
hcnimsemiyor. Bununla birlikte her birinin işleri düzene sok
ma konusunda, kendilerine özgü, hayattaki amaçlarına uy
gun yöntemleri bulunuyor.  Çocugunuzun bu diger üç beyin 
tipinden birine dahil olması durumunda önceliginin insanlar 
mı, olasılıklar mı yoksa gelişim mi oldugunu belirlemeli, te
mel ihtiyaçlarını öğrenmelisiniz.  Düzen konusuna bu şekilde 
yaklaşmanız, çocuk açısından bu işi katlanılır kılmakla kal
mayacak, çocuğun daha başarılı, ailesinin daha keyifli bir ha
yat sürdürmesini de saglayacaktır. 
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Düzen Yapbozunun Diğer Parçaları 
Çocugunuzun kişiligini anlamanıza yardımcı olabilecek baş

ka yöntemler de vardır. Bunların bir kısmına göz atmamız ço
cugunuzun düzen becerileri ve sıkıntıları konusuna ışık tuta
bilir . Şimdi size, çocuğunuzun düşünce sistemine uygun bir 
sistem tasarlamanız konusunda yardımcı olabilecek bazı yön
tem ve becerileri anlatacagım. Basit bir test yardımıyla çocu
gunuzun duyusal tercihlerini, içedönük mü yoksa dışadönük 
mü oldugunu ortaya çıkarabilirsiniz . Çocugunuz hakkındaki 
bu bilgiler, düzenlerini güçlendirmekle kalmayacak, bu işi da
ha kolay ve keyifli kılacaktır. Bunun size de yardımı olacak, 
bu sayede çocugunuzla daha rahat iletişim kurabileceksiniz.  

Çocuğunuzun Duyg usal Tercihleri 
Araştırmalar, uyanık olduguınıız saatlerin yüzde 80'ini 

iletişim kurarak geçirdigimizi gösteriyor. Başkalanyla 
kıırdugumuz bu iletişimi, duyusal sistemlerimiz aracılıgıyla 

gerçekleştiririz. Buradaki temel mesele, yeterince etkili iletişim 
kurup kuramadıgıınızdır. 

Arlene Taylor, "Ihe Brain Program Syllabus" 

Dışımızdaki dünyaya dair bilgileri duyularımızla ediniriz .  
Bu, bol miktardaki veriyi degerlendirme biçimimiz, düzene 
girme biçimimiz dahil, yaptığımız her şeyi dogrudan etkiler. 
Çocuk 5-6 yaşlarına geldiginde duyularından biri öne çıkar. 
Bilgileri süzerken başlıca kanal olarak görme, işitme ya da de
vinim (dokunma/koku alma/tat alma) duyularından birini 
kullanır. İnsanların yaklaşık yüzde 60'ı  görsel, yüzde 20'si 
işitsel, yüzde 20'si de devinimsel duyuları kullanmayı tercih 
eder. Erkekler daha çok görsel tercih egilimindeyken, kızlar 
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i sl' tercihlerini genellikle işitme duyusundan yana kullanır. 

Peki, duyular nasıl çalışır? Duyusal sistemlerin şifre çözme 
ı ı ı erkezleri beynin, üçü sag üçü sol yarıkürede olmak üzere, 
a l tı lobunda bulunur. Bunlar, oksipital loblar, temporal lob
l a r  ve paryetal loblar olarak bilinir. Bu loblar saniyede 1 O mil
yon veriyi işleyecek kapasitededir. Hangi türden duyusal ve
ıi nin çocugunuzun beyni tarafından daha hızlı işlendigini bi
l i rseniz, çocugunuzun daha rahat algılayabilecegi, daha kolay 
haglanabilecegi ve yürütebilecegi bir dünya yaratabilirsiniz. 

Örnegin çocugunuzun görsel tercihleri kuvvetliyse, yemegi
nin görüntüsü güzel olmalıdır. Bu tür çocuklar çevrelerinde 
gördükleri, duvardaki gölgeler, odasının rengi gibi şeylere kar
�ı hassastır . Bir şeyi, okuyarak degil, nasıl yapıldıgını görerek 
daha kolay ögrenir. İşitsel çocuklar seslere karşı duyarlıdır. 
Odalarındaki vantilatörün sesine bayılabilir ya da bu sesten 
nefret edebilirler. Dinleyerek daha çabuk ögrenir, müzik sa
yesinde rahatlarlar. Devinimsel bir çocuk ise dokunuşu huzur 
veren (yumuşak) oyuncakları tercih eder. Yiyecegi yemek 
dogru sıcaklıkta olmalı, bogazını tahriş etmemelidir. Bu ço
cukların, bir şeyleri uygulamalı olarak ögrenmeleri daha ko
laydır. Çocukların duyarlı oldugu noktalar kişiliklerinin gös
tergesidir . Duyarlılık, sevgi gösterildiginin, deger verildiginin 
işaretidir. 

Sizin göreviniz, çocugunuzun kendisini canlı ve çevresinin 
kendisine deger verdigini hissedebilmesini saglamaktır. Sizin 
isteginiz çocugunuzun evinde kendisini rahat hissedebilmesi, 
kendi yolunu çizerek sorumluluk sahibi bir birey olmasıdır. 
Çocugunuz, tercih ettigi duyusal sisteme uygun verileri hem 
daha uzun süre akılda tutar, hem daha kolay hatırlar. 
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İçedönükler ve Dışadönükler 

Bir çocuga baktıgımda içimde iki his uyanır: 
Şu an oldugıı şeye sevgi,, ilerde olabilecegi şeye saygı . . .  

Louis Pasteur 

Çocuğunuz dışadönük mü, dengeli mi yoksa içedönük mü? 
Bu da kendimizi, başkalarıyla, çevremizle ve dünyayla nasıl 
bir ilişki kurduğumuzu anlamamızı sağlayan başka bir sınıf
landırma yöntemidir. ilerleyen sayfalardaki testi çözerek ço
cuğunuzun hangi tipe yakın olduğunu bulabilirsiniz. Bu nok
tada içedönükleri ve dışadönükleri inceleyeceğiz. Dengeli 
tipler her ikisinden de özellikler barındıran ortada karakter
ler olduğu için onlar konusunda ayrıntıya girmeyeceğiz. Ör
neğin, dışadönük bir çocuk bol bol uyarılmak ister. İçedö
nükler ise rahatsız edilmedikleri ortamlarda kendilerini daha 
rahat hissederek daha verimli olurlar. 

Çocuğunuzun bu denklemin neresinde durduğunu bilme
niz, belirli beceri ve teknikleri nasıl öğrenebileceği konusun
da çok değerli bilgiler sunar. Çocuğunuzun uyarılara tepkisi
ni ölçerek, dünyayla en verimli şekilde ilişki kurmasını sağla
yacak değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz . Örneğin, çocuğu
nuz içedönükse okuldan eve döner dönmez eşyalarını topla
masını ya da ev ödevlerini yapmaya b aşlamasını istemek ye
rine, biraz soluklanmasına izin verin . Çocuğunuz dışadönük 
bir tipse düzenli olmasını desteklemeniz, yanında olup yar
dımcı olmanız çok işe yarayacaktır. 

Sosyal bilimcilere göre, insanların yüzde 15 'i aşırı dışadö-
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nük, yüzde 1 S ' i  ise aşırı içedönük özellikler sergiliyor. Yüz
de 70 ise iki aşırı ucun arasında bir yerdedir .  Çocuğunuz ya 
da öğrencinizin dengeli bir tip olması durumunda, m akul 
düzeyde uyarım beyninin daha etkili şekilde çalışmasını 
sağlayacaktır .  Daha yüksek uyarım düzeylerine kısa süreli
ğine dayanabilseler bile, sonrasında dinlenme ihtiyacı hisse
deceklerdir. 

Bilim adamları çocuğun dışadönük mü yoksa içedönük 
mü olduğunun henüz birkaç günlükken bile anlaşılabilece
ğini belirtiyor.  Örneğin dışadönük bebekler daha az uyku
ya ihtiyaç duyar ve ancak birileri onu kucağına alır ya da oy
narsa ağlamayı kesebilir .  İçedönük bebekler ise uzun süre 
uyuyabilir ve ancak sessiz odalarda sakinleşebilir . Dengeli 
bebeklerin ise uyarıma da, dinlenmeye de eşit düzeyde ih
tiyacı olur. 

Bu konsept, çocuğunuza kendini rahat hissedebileceği bir 
ortam yaratmanız, düzenli olmasına yardım edebilmeniz ko
nusunda oldukça işinize yarayabilir . Çocuğunuzun eğilimini 
bilirseniz, ihtiyaçları doğrultusunda veri akışını azaltabilir ya 
da artırabilirsiniz. Örneğin Susan 'ın dışadönük, Peter' ın ise 
içedönük bir çocuk olduğunu düşünün . Ortalığı toparlama
ları gerektiğinde Susan çevresinde müzik, ses, arkadaşlar, aile 
üyeleri gibi birçok uyaran görmek ister. Peter ise müzik, gürül
tü ya da çevresinde dolaşarak kendisini rahatsız eden insanları is
temez. Yaşadıkları ortam da birbirinden farklıdır : Susan bol 
renkli, bol hareketli, bol desenli, kalabalık bir yer ister; bunları 
bulamazsa sıkılır . Peter ise odasında olabildiğince az şey olması
nı ister. Odasının kalabalık, karmaşık olması durumunda saldır
ganlaşabilir, rahatsız olur, hatta depresyona girer . 
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Cinsiyetin Rolü 

Erkekler uzamsal becerilerini artıran deneyimlere daha çabuk 
adapte olurken, kızlar iletişim becerisi gerektiren i�leri sever. 

Anne Moir ve David ]essel, Brain St:x 

Kızlar ve erkekler doğuştan gelen farklı biyolojik ve kişisel 
özellikler taşır. Arkadaşlık tercihleri, ilişki biçimler:, kariyer se
çimleri farklılık gösterir. Erkekler ve kızların sosyalleşmesi, bakı
mı ve eğitimi de farklıdır. Bu cinsiyet farklılıklarının anlaşılma
ması ve kabul edilmemesi durumunda çatışmalar ve yanlış anla
malar kaçınılmaz hale gelir. 

Toplumumuzda kadınlar genellikle ev işlerinden ;orumludur. 
Kadınlar eşlerinin ve çocuklarının bakımını da adeta bilinçsiz bir 
şekilde, kendiliginden üstlenir. Başka işlerde de görev alsa bile, 
kızınızdan büyük ihtimalle can sıkıcı, ayrıntılı işlerle ilgilenmesi 
istenecektir. Kadınlar, erkeklere oranla daha mükemmeliyetçi 
oldukları ve çevrelerini de "öyle" görmek istedikleri için, bu tür 
görevleri rahata, huzura kavuşmanın bir aracı olarak görür ve 
memnuniyetle üstlenirler. 

Simon Baron-Cohen, son kitabı The Essential Difference: Men, 
Women and the Extreme Male Brain' de erkeklerle hdınların be
yin yapılarındaki farklılıkları ele alır . Erkeklerin kadınlara oranla 
daha fazla beyin hücresi varken, kadınların beyni de erkeklere 
oranla daha fazla baglantıya, dala sahiptir. Kadınların korpus 
kallosumu daha büyüktür. Yani beynin iki yarıküresi arasındaki 
iletişimi daha büyük bir rahatlıkla saglarlar. Kızlar uzun vadeli 
planlamalar ve genel degerlendirmeler konusunda uzmanlaşır-
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ken, erkekler de kısa vadeli planlamalar ve hedefe yönelik dar 
kapsamlı planlamalarda başarılıdır. 

Bu karşılaştırmalar bu şekilde sürer gider. Ancak kesin olan bir 
şey var: Düzen konusunda, erkekler günlük planlamaları, kendi
sine asistanlık edecek birilerinin yardımıyla yapma konusunda 
daha başarılıdır. Birçok kız eşyalarıyla duygusal bir bağ kurar ve 
saklamak ister. Erkeklerin ise eşyalarına yönelik bu tür bir duy
gusal bağları pek olmaz. Erkekler ve kızlar, saklama alışkanlıkla
rından öte, ne tür şeyler sakladıkları ve nasıl sakladıkları konu
sunda da farklılıklar gösterir. 

Çocuğunuza birlikte organizasyon çözümleri bulma konusun
da yardımcı olurken bu bariz farkları dikkate alarak düzeni onun 
açısından daha doğal ve uygulanabilir bir şey haline getirebilirsi
niz. Düzen konusunda gerekli malzemeleri alırken cinsiyetine 
uygun tercihler yapmanız da kendisini bulunduğu ortamda ra
hat ve huzurlu hissetmesini, bu sayede gençliğe doğru daha ce
sur adımlar atmasını sağlayacaktır. 

Bu Kitabı Nasıl Kullanacaksınız :  
Büyük " D "yi bulmak 

Her çocugun birbirinden farklı olan düşünce stilini tanıyabilir, 
zayıf ve güçlü oldugu yönleri anlayabilirsek, 

zihnini şekillendirebiliriz. 

Dr. Mel Levine, A Mind at a Time 

Çocuğunuzun düzen tarzını, duyusal tercihlerini, içedönük 
mü yoksa dışadönük mü olduğunu belirlediyseniz ve cinsiyet 
farkları hakkında az çok bilgi edindiyseniz bu kitapta aradığınız 
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şeyi bulacaksınız. Çocugunuzun kapsamlı bir kişilik profilini 
oluşturmakla, "düzen"in büyük "D"sinin kişinin kendisini keşfet
mesi oldugunu anladınız demektir: Bu keşif kişinin çevresinde
kileri anlamasını da kolaylaştıracaktır. 

ÇOCUGUNUZUN DÜŞÜNCE TARZI 
Düzen tarzı+D uyusal terci hleri + 

İçedönüklük-Dış ad önüklü k+Cinsiyet  

Her ne kadar aşılması gereken güçlükler var gibi görünse de, 
çocugunuz hakkında yeni şeyler ögrenmek oldukça basit ve eg
lenceli bir iştir. Çocugunuzun düzen konusundaki ihtiyaçlarını 
ve kaygılarını belirlemenize yardımcı olacak olan bu etkili yak
laşım, hayatın her alanında da işinize yarayacaktır. Çocukların 
ögrenilmesi ve saygı duyulması gereken kendilerine özgü bir sis
temleri vardır. Kendi ihtiyaçlarınızı bir yana bırakarak çocugu
nuz üzerinde etkili olacak yöntemlere odaklanmanız hepinizin 
çıkarına olacaktır. Stephen Covey' in de belirttigi gibi, "Öncelik
lerinizi organize ederek bir düzen oluşturmuş olursunuz. Yap
mak istediklerinizi engelleyen degil, destekleyen bir yapı ve sis
tem kurmuş olursunuz. " 

"Çocugunuzun Düşünce Tarzı Nedir?" testini çözerek çocu
ğunuzun tercihlerini belirlemenizin ardından ilgili bölüme gidip 
konuyla ilgili öneri ve fikirleri uygulamaya başlayabilirsin iz .  
Bunlar arasında hemen uygulamaya koyabileceğiniz stratejiler 
oldugunu da keşfedeceksiniz. Son bölümde ise çekirdek aile ya
pısının degişmeye başladıgı günümüz dünyasına ve güncel dü
zen sorunlarına dair öneriler bulacaksınız. Şimdi başlayalım. 
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T E S T  · 

Çocuğunuzun Düşünce Tarzı Nedir? 

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak çocuğunuza en uygun şıkkı işa
retleyin. Testin sonunda hangi şıkkı daha çok işaretlediğinizi be
lirleyin. Bazı senaryolar biraz abartılı gelebilir. Bu abartının ama
cı çocuğunuzun davranış biçimini belirleyebilmektir. Sonraki 
dört bölümde her bir düşünce stili için ayrı ayrı çözüm önerile
ri sunacağız. 

1 .  Çocuğunuz yaz kampına gittiğinde . . .  
a. Bir takım oyuncusu gibi davranır 
b. Öğretmenine yardımcı olur 
c. Risk alır 
d. Amaçlarını gerçekleştirir 

2 .  En temel önceliği . . .  
a. Doğruluktur 
b. İnsanlardır 
c. Olasılıklardır 
d. Gelişimdir 

3 .  Sokakta oynarken . . .  
a .  Hızlı hareket eder 
b. Ağır hareket eder 
c. Arkadaşlarını motive eder 
d. Kendi kendine oynar 
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4. En belirgin kişilik özelliği . . .  
a. Düzenli olmasıdır 
b. İnsanlara yardımcı olmasıdır 
c. Yaratıcı olmasıdır 
d. Hedeflere yönelik hareket etmesidir 

5 .  Yeni bir bilim projesi üzerinde çalışırken . . .  
a. Kurallara uyar 
b. Birilerinden yardım ister 
c. Heyecanlanarak geç kalır 
d. Kendisini projeye adar 

6. Ailece tatile gitmek üzere bavullarınızı topluyorsunuz . . .  
a. Ne eksik, ne fazla gerekli şeyleri alır 
b. Sizin almanızı söylediğiniz şeyleri alır 
c. İlgisiz bir yığın şey alır 
d. Bavulunu size hazırlatır 

7. Öğretmenlerinin en zorlandığı konu . . .  
a. Değişmek istememesi 
b. Gevezelik etmesi 
c. Ortalıkta dolaşması 
d. Herkesi kontrol altına almak istemesi 

8. Değişim karşısında . . .  
a. Katıdır 
b .  Kaygılanır 
c. Esnektir 
d. Mantıklıdır 
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9 .  Yeni oyuncak bebeğiyle ya da arabasıyla oynarken . . .  
a. Kullanma kılavuzunda söylenilenleri yapar 
b .  Diğer oyuncaklarıyla karşılaştırır 
c. Hayallere dalar 
d. Ne işe yaradığını araştırır 

1 O. Enerjisi . . .  
a. Kısıtlıdır 
b .  Boldur 
c. Enerjiktir 
d. Bastırılmıştır 

1 1 . Bir matematik problemini çözerken . . .  
a. Adım adım ilerler 
b .  Arkadaşlarına danışır 
c. Yaratıcı yaklaşımlar sergiler 
d. Analitik düşünür 

1 2 .  Hakkındaki en yaygın şikayet , . .  
a. Esnek olamamasıdır 
b .  Alıngan olmasıdır 
c. Bağımsız olmasıdır 
d. Kavgacı yapısıdır 

1 3 .  Çocuğunuzu en çok motive eden şey . . .  
a .  Kurallardır 

b. Arkadaşlarının takdiridir 

c. Yaratma özgürlüğüdür 
d. Amaçlara ulaşmaktır 
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1 4 .  Bir arkadaşının üzgün olduğunu gördüğünde . . .  
a. Dikkatle dinler 
b. Onunla birlikte üzülür 
c. Çözüm bulmaya çalışır 
d. Kendine güvenli davranır 

1 5 .  Çocuğunuz sıkıldığında onu rahatlatmanın en iyi yolu . . .  
a. Kuralları anlatmak ve kurallar uyarınca bir taktik 

geliştirmektir 
b. Neler hissettiğini anladığınızı söyleyerek onu o ortamdan 

uzaklaştırmaktır 
c. Espri yaparak ortamı rahatlatmak ve onu dinlemektir 
d. Durumunu değerlendirerek mantıklı bir çözüm bulmaktır 

1 6. Onun açısından en kolay öğrenme yöntemi . . .  
a. Daha önce yapılanları incelemektir 
b. Arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktır 
c. Yaratıcı deneyler yapmaktır 
d. Analiz etmektir 

1 7 .  El yazısı . . .  
a. Okunaklıdır 
b. Güzel görünür 
c. Yaratıcıdır 
d. Kargacık burgacıktır 

1 8 .  Boş zamanlarında . . .  
a. Odasını toplar 
b. Arkadaşlarıyla vakit geçirir 
c. Sanatsal, yaratıcı faaliyetlerde bulunur 
d. Eşyalarını onarır 
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1 9 . Çocuğunuzun sınıfına en önemli katkısı . . .  
a. Kurallara uymasıdır 
b. Arkadaşlarıyla iyi ilişkileridir 
c. Yaratıcılığıdır 
d. Zekasıdır 

20. Çocuğunuz oyuncaklarını paylaşıyorsa . . .  
a. Paylaşması gerektiği söylendiği içindir 
b. Arkadaşını sevdiği içindir 
c. Daha yaratıcı olabileceği içindir 
d. Arkadaşını kontrol altına almak istediği içindir 

2 1 .  Yeni bir okula başladığı zaman, içedönüklük-dışadönüklük 
açısından değerlendirdiğinizde . . .  

a. Sessiz davranır 
b. Hassaslaşır 
c. Komiklik yapar 
d. Gücünü gösterir 

22.  Sınıf arkadaşları çocuğunuzun . . .  
a. Kuralcı olduğunu düşünüyor 
b. Dost canlısı olduğunu düşünüyor 
c. Hayalci olduğunu düşünüyor 
d. Mücadeleci olduğunu düşünüyor 

23.  Çocuğunuzun sembolü aşağıdakilerden hagisi olurdu? 
a .  Pusula 
b. Okyanus dalgası 
c. Uçmakta olan bir kuş 
d. Şimşek 
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24. Gelecekte hangi mesleği seçebilir? 
a. Müfettiş 
b .  Diplomat 
c. Sanatçı ya da mucit 
d. Yönetici 

25 .  Kumdan bir kale yaparken . . .  
a. Geleneklere uyar 
b. Hissettiği gibi yapar 
c. Hayal gücünü kullanır 
d. Sağlam olmasına özen gösterir 

İşaretlediginiz seçenekleri toplayarak yanlanna yazın: 

A'ların sayısı: 

B'lerin sayısı : 

C'lerin sayısı: 

D'lerin sayısı: 

A'ların sayısı 1 3  ya da daha fazlaysa: 

Çocuğunuz Düzenci demektir 

B'lerin sayısı 1 3  ya da daha fazlaysa: 

Çocuğunuz Uyumcu demektir 

C'lerin sayısı 1 3  ya da daha fazlaysa: 

Çocuğunuz Yenilikçi demektir 

D'lerin sayısı 1 3  ya da daha fazlaysa: 
Çocuğunuz Öncelikçi demektir 
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Hiçbir şıkkı 13 ya da daha fazla işaretlemediyseniz, başa döne
rek verdiğiniz yanıtları gözden geçirin . 

Test sonuçlarının yorumlanması 
Testler zaman zaman şaşırtıcı olabilir . İnsanlar varlıklarını sür

dürmek için bulundukları ortama uyum gösterir . Çocuklar da 
küçük yaşlardan itibaren bizi memnun etmek ve bizim tarafı
ımzdan kabul görmek için uğraşır . Müşterilerimden birinin beş 
yaşındaki çocuğunun annesini taklit ederek onun gibi temizlik 
yaptığına, onun gibi kek pişirdiğine tanık olmuştum. Gözümüz
deki pembe gözlüklerle çocuğumuzun güçlü yanlarını ve sıkın
tılarını görmemiz kolay olmayabilir . 

Çocuğunuzun test sonuçları iki düşünce stiline birden uyuyor 
olabilir . Böyle bir durumda her iki bölümü birden okuyarak be
yinlerinin baskın yanı hakkında bir karara varabilirsiniz. Unut
mayın, herkesin beyninin dört bölümünden biri, diğerlerine 
oranla daha baskındır . Sizin göreviniz, bunu belirleyerek bu du
ruma uygun stratejiler geliştirmektir . Kimsenin beyin enerjisi 
dört bölüm arasında eşit olarak dağıtılmamıştır. Böyle yorucu 
bir şeyin olmasını da istemezdik zaten. Çocuğumuzun tercih et
tiği çeyrek doğrultusunda yaşaması, diğer bölümleri kullanması 
gerektiğinde de sıkıntı çekmemesi en tercih edilir durumdur. 
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DÜZENCİ TARZ: "PENGUEN" 

Çocuklann kendilerine özgü bir görme, düşünme ve hissetme 
biçimleri vardır. Onlannkinin yerine kendi biçimlerimizi 

koymaya çalışmak kadar aptalca bir şey olamaz. 

Jean-Jacques Rousseau, Emile 
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J
acob 8 yaşında, sevimli, olabildigince titiz bir çocuktu. 
Okulda, ögretmenleri eşyalarını yerleştirmede gösterdigi 
özeni görünce şok olmuştu; spor ayakkabıları bile yerli ye

rinde duruyordu. Sınavlarını kolaylıkla veriyor, isimleri, formül
leri, sayıları ezberleme konusunda hiçbir güçlük çekmiyordu. 
Pek düzenli sayılamayacak babasını hayretler içerisinde bıraka
rak, oyuncak sepetlerinin üzerine bile etiketler yapıştırmıştı . 
Herhangi bir şeyi, dogrusunu becerene kadar, sabırla, baştan ya
pabiliyordu. Odasını kolayca ve düzgün bir şekilde topluyordu . 
Tanıdıgım diger Düzenci çocuklar gibi, Jacob da her gece, erte
si gün giyecegi kıyafetleri hazırlamaktan büyük keyif alıyordu. 

Düzenci çocugunuz, dört tip arasında, alışkanlıklarına en baglı 
olan tiptir. Düzenciler, tek tip siyah beyaz smokinlerini üzerin
den çıkarmayan o harika kuşları, penguenleri andırır. Her işi tam 
bir düzen içerisinde, baglıhkla ve kuralına uygun şekilde gerçek
leştirirler. Penguenler ve Düzenciler sadece gösterişli ve dikkat 
çekici olmakla kalmaz, ellerindeki görevi nasıl yerine getirecekle
rini de bilirler. Penguenlerin çiftleşmek amacıyla gerçekleştirdik
leri yıllık göçün anlatıldıgı "İmparatorun Yolculugu" belgeselini iz
lemiş miydiniz? Gayet düzenli olan Penguenler (Düzenciler) ev
lerinden tek sıra halinde yürümeye başlar. Tepeyi aşıp düzenli bir 
şekilde saga döner ve teker teker, sırayla suya dalarlar. Kusursuz 
bir uyum sergilerler� Belgeselin yönetmeni Luc Jacquet, National 
Geographic dergisine verdigi bir röportajda, penguenlerle çalış
manın çok kolay oldugunu söylemişti : "Ne yapacaklarını, hangi 
yolu izleyeceklerini tahmin etmek güç degildi. Hemen her şey 
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t ahmin ettigimiz şekilde gerçekleşti . Karşımızda aynı anda aynı 
l ı areketleri yapan 3 bin çift penguen duruyordu. "  

Penguenlerin uçamadıgını biliyor muydunuz? Bir kuş için garip 
l ı i r  durum, degil mi? Aslında, havada uçamasalar da suyun için
l k kesinlikle uçar gibi ilerleyebilirler! Kanatları, birer yüzgeç gi
l ı i ,  suyun içinde ilerlemelerini ve yön degiştirmelerini saglar. Bir
l ı i rlerinden bir an olsun ayrılmayan sadık birer dostturlar . Planla
rından kesinlikle sapmazlar. Programlarına sadık kalarak durgun 
sulara da dalgalı sulara da aynı kararlılıkla atlarlar. Bu da pengu
l 'nlerin ve Düzencilerin ortak özelliklerinden biridir: Yollarına 
devam etme konusundaki azim ve becerileri, ne kadar zorlu olur
sa olsun görevi tamamlama konusunda gösterdikleri kararlılık . . .  

Penguenlerin sudan fırlayarak sallanmadan, yuvarlanmadan ye
re konma gibi acayip bir becerisi de vardır. Oldukça etkileyici . . .  
Ancak bunu pek kimse bilmez. Penguenler ve Düzenciler, elde 
l'ttikleri büyük başarılara ragmen, gösteriş yapmayı sevmez ve 
görevlerini sürdürmeye aynı ciddiyetle devam ederler. Penguen
ler bir eş ve ebeveyn olarak da çok başarılıdır. Yemek aramak için 
aylar boyunca evlerinden uzak oldukları halde eşlerine sadık ka
l ırlar. Sorumluluk sahibi ve tedbirli birer anne baba olarak yavru
larına da güvenli bir ortam saglarlar. Eşi yumurtlayan erkek pen
guen, buza degerek donmaması amacıyla, yumurtayı iki ay bo
yunca çatlayıncaya dek ayaklarının üzerinde büyük bir dikkatle 
taşır. Erkek penguen, bu süre boyunca, diger erkek penguenlerle 
birlikte, kendisini görevine adamış şekilde, yerinden kıpırdamaz, 
hatta yemek bile yemez (bu süreçte 1 O kilo veren penguenler 
vardır) . Yavru dünyaya geldigi andan itibaren çocugun tüm so
rumlulugunu dişi penguen üstlenir ve tam dört yıl boyunca yav
rusuna göz kulak olur. Ben sadakat diye buna derim! 
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Penguenlerin düzensiz, kararsız hareket ettiği pek görülmez. 
Bu istikrarlı kuşlar, her an bir sonraki hamlelerini bilir ve ani, 
beklenmedik şeyler yapmaz. Tıpkı Düzenci çocuklar gibi, pen
guenler de kurallı ve aşina ortamlarda rahat edebilir. Telaş, bas
kı ve "Hemen şimdi istiyorum� " türünden emirler bu çocuklara 
pek yaramaz. Yapacakları şeyleri planlama ve düzenleme fırsatı 
bulamazlarsa strese girerler. Yaşamları boyunca saati saatine 
kendilerine yol gösterecek bir yapıya ve düzene ihtiyaç duyarlar. 

Her zaman için dakik olan Jacob, herkesten de aynı şekilde 
davranmasını bekliyordu. Örneğin, ağabeyinin mezuniyet töre
ninden saatler önce yeni takım elbisesini giymiş, kravatını tak
mıştı . Verdiği sözlere ve yükümlülüklerine sadık kalmak Jacob 
açısından büyük önem taşıyordu . Ertesi gün yapacağı işlere ha
zırlanamazsa strese giriyordu; düzenci biri açısından şaşırtıcı bir 
durum değildi bu� Kendisinden neler beklendiğini bilmek Ja
cob ' ı rahatlatıyor, her şeyi düzenli bir şekilde gerçekleştirerek ai
lesini gururlandırmaktan keyif alıyordu. 

Ailece son kampa gidişlerinde ablası feneri, kardeşi olta takımı
nı, babası ise sivrisinek kovucuyu almayı unutmuştu. Kampın ilk 
gününü, yürüyüşe çıkmak ya da eğlenmek yerine alışverişle geçir
mek zorunda kalmışlardı. l O yaşındaki J acob hayal kırıklığı içeri
sinde ellerini havaya kaldırarak, "Bu kadarı da fazla� " diye bağır
mıştı. Bir sonraki yaz tatillerinden bir hafta önce ailenin tüm üye
leri için birer liste hazırladı . Başlarda herkes bu işe oldukça sinir
lendi. Küçücük bir çocuk onlara nasıl böyle patronluk taslıyordu 
ki? Ancak anne babası Jacob'ın ayrıntılarla rahatlıkla başa çıkabi
leceğini biliyor, bu yeteneğini takdir ediyordu. Bir sonraki tatille
ri herkes açısından daha keyifli geçti . Bu kez hiçbir şey unutulma
mıştı . Jacob da kendisini daha güvende ve mutlu hissediyordu. 
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. Jacob okuldaki kuralları ve düzeni seviyordu. Ödevlerini hep 
ı : ı ı ı ı  zamanında teslim ediyor, dakikligi ve çalışma disiplini sayesin
' i l · ögretmenlerinin takdirini kazanıyordu. O kulun son günü, ög
ı ı · tmeni, kendisine gelecek ytl gerekecek olan şeylerin listesini veri
yordu. Yaz ortasında, kırtasiye magazaları yeni egitim yılına daha 
Yl ' l1İ yeni hazırlanmaya başladıgı sırada Jacob annesini kırtasiyeci
Yl · sürüklüyor ve gerekli malzemeleri aldırıyordu. Listesini önüne 
koyuyor, her şeyi teker teker seçiyordu. Ardından, aldıklarını yeni 
l, : ı ntasına özenle yerleştiriyor ve en az bir ay öncesinden hazırlan
ı ı ı ış olan çantası, okullar açtlana dek hazır halde bekliyordu. 

Jacob spor yapmaktansa kart oyunları oynamayı tercih ediyor
du . Monopol oynamayı seviyor, oyun sırasında da banka olmayı 
yc•gliyordu. Çünkü bu sayede tüm kuralları biliyor ve uygulaya
l ı i liyordu. Jacob oyunun kesin kuralları olmasını seviyordu. 
Amacı çevresindekileri kontrol etmek degildi. Ancak işler kon
t rolünde oldugunda kendisini daha rahat hissedebiliyor ve tüm 
yctenegini sergileyebiliyordu. Belki maceracı, çok eglenceli bir 
: ı rkadaş degildi . Yine de arkadaşları onunla oynamaktan keyif 
: ı lırdı . Çünkü kurallara harfi harfine uyacagını ve hiçbir şeyin 
kaybolmayacagını bilirlerdi . 

Düzenci çocuklar doguştan planlamacı ve tam bir takım oyun
cusudur. Ancak karşısına tanımadıgı, yeni bir şey çıktıgında do
nup kalabilir . Her zamanki düzenlerine aykırı bir durum karşı
s ı nda durup düşünmeleri, ardından yapacaklarını adım adım 

planlamaları gerekir. Güvenlik hissine ve dengeli bir yaşama ih
tiyaçları vardır . Kuralları severler. Aile geleneklerinin ve gele
neksel bayramların gerektirdigi kuralları kolaylıkla benimserler. 
Yaz ortasında kendisine Noel' de büyükannesini ziyarete gidece
�ini söyleseniz, şaşkın bakışlarınız altında, koşarak, beş ay önce
sinden, takvimine not etmeye giderler. 
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Düzenciler ailelerine oldukça bağlıdır. Ne istediğinizi anlata
bilmeniz durumunda, kendilerine söylenen her şeyi yerine geti
rirler. Garaj temizliğinden telefon defterinin temize çekilmesine 
dek kendilerine verilen görevi yerine getirmek için ellerinden ge
len her şeyi yaparlar . Şikayet etmekten hoşlanmaz, bir şeyler ba
şarmış olmaktan dolayı gurur duyarlar. 

Düzenciler kurallı bir yapısı olan işlerden hoşlanır, sıradışı bir 
şey olması durumunda zorlanırlar. Y aşanı sürekli bir değişim sü
recidir. Bu nedenle büyümenin getirdiği sıkıntılar karşısında 
ayakta kalabilmek için yardımınıza ihtiyaç duyabilirler. 

Düzencinin D üşünce Tarzı 

#58-Titizlik, dakiklik, ayrıntılara gösterilen özen. 

Catharine M. Cox, 

Early Mental Traits of Three Hıındred Geniuses 

Tüm Düzencilere çok şey borçluyuz. Onlar olmasa dünya kar
makarışık bir yer olurdu. Kim tüm projeleri zamanında tamam
layarak teslim edecekti? Kim geleceği planlayacaktı? Kim belirli 
bir görevi uygulanabilir aşamalara bölerek her şeyin kuralına uy
gun şekilde, özenle yapılıp yapılmadığını takip edecekti? Elbet
te ki düzenli ve tertipli olabilmek, öngörülebilirliği ve alışkanlık
lar çerçevesinde hareket etmeyi gerektirir . Dolayısıyla, Düzen
cilerin yepyeni fikirlerle, alışılmadık stratej ilerle karşınıza çıka
rak sizi heyecanlandırmasını beklemeyin . Tam aksine, ilgi alan
ları ve sohbet konuları, duydukları ve okudukları şeyler, tamam
lanan işler çevresinde dolanacaktır. 

Düzenciler, tıpkı diğer çocuklar gibi, yeni şeyleri deneme ya-
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ı ı ı l ı ı ı a  yoluyla öğrenirler. Ancak, önlerinde ne yapmaları gerek
t ı ı>, i ı ı i  adım adım anlatan talimatlar bulunması durumunda ken
' 1 ı l ı  · rini çok daha rahat hissederler. Lütfen bir sürprizle karşılaş
ı ı ı ; ı  ya lım1 Doğal olarak, harekete geçmeden önce olası sonuçları 
l ı i l ı ı ıek isterler. Çocuğunuz bir Düzenciyse, yeni bir şey dene
ı ı  l t 'den önce kendisine bol bol destek ve güvence vermeniz ge
l l ' kcbilir . Çevrelerindeki her şeyin düzenli ve kolay kullanılabi
l ı ı  olması durumunda yaptıkları işi mükemmel bir şekilde ger
ı, ı · k leştirirler. Eşyalarının yerlerinin değiştirilmesi ya da kaybol
ı ı ı a ları durumunda ise bocalarlar . Düzenci çocuğunuz oyuncak
L ı ı ın ı, kitaplarını arkadaşlarıyla kolay kolay paylaşmaz. Böyle 
ı l : ı vranmaktaki amaçları kabalık etmek değil, eşyalarının bozula
' agını, yıpranacağını düşünmeleridir. Kitaplarının sayfalarının 
l ı ı ı ruşması ya da oyuncaklarının kırılması, bozulması karşısında 
I H 'k hoşgörülü davranamazlar. 

Peki, bu düzen ve azimlerini nasıl kullanabilirsiniz? Örneğin, 
t at il, bir kutlama, bir parti öncesi yapılması ve alınması gereken
hin listesini hazırlamasını isteyebilirsiniz . Projeyi tamamlaya
l ı i lmek için gerekli tüm aşamaları listelemeyi ve tüm ayrıntılar
l : ı  i lgilenmeyi tercih edeceklerdir . Gerekenleri açıkça anlatabil
ı ı ı cniz halinde size, en ince ayrıntısına dek yazdığı kurallara 
ı ı yan bu harika çocuğun görevini tamamlamasını izlemek düşe
ı l ' ktir. Ne yapacakları ve nasıl yapacaklarının anlatılması duru
ı ı ı unda oldukça hızlı çalışabilirler. Ev ödevleri dahil, tüm işleri
ı ı i  zamanında ve düzenli bir şekilde tamamlayabilirler . 

Dikkatli, sistemli ve özenli çalıştıkları için ince işçilik gerekti
tl 'n şeylerin üstesinden başarıyla gelebilirler. El sanatları konu
.\ ı ında çok başarılıdırlar. Çizgilerin içini dikkatle boyar, her şeyi 
ı am yerinden keser, pulları kumaşa özenle yapıştırırlar .  . .  Hız re
korları kıramasalar da sistemli bir şekilde çalışarak her işi başa-
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nyla tamamlarlar. 

Düzencilerin verimi, kurulu düzenin başarısına ve kendilerine 
sağlanan rahatlığa, duyulan güvene bağlıdır. Düzenciler, daha 
okul kapanmadan gelecek yılın kırtasiye listesini tamamlayan, 
okul çantasını aylar öncesinden hazırlayan çocuklardır. 

Düzenli bir çocuğunuz varsa şanslısınız demektir. Düzeni do
ğuştan seven bu çocuklar size ev işlerinde ellerinden geldiğince 
yardım edecektir. Aşağıda, tipik bir Düzenci çocugun özellikle
rini bulacaksınız . Buradaki amacımız elbette ki çocugu basit ta
nımların içine hapsetmek değil; onun beceri ve yeteneklerinin 
farkına varmanıza yardımcı olmaktır. Çocugunuzdaki bu özel
likleri nasıl değerlendirdiğinizi gözlemleyin . Kimileri ilk bakışta 
olumsuz gelse de, biraz düşününce olumlu yanlarını da görebi
leceksiniz. Örneğin tedbirli olması, kısıtlayıcı olması şeklinde 
yorumlanabilir. Ancak, bir kez daha düşününce bunun özenli ve 
dikkatli davrandığı anlamına geldiğini göreceksiniz. Düzenci ço
cuğunuzun özelliklerini tanıdıkça, tepkilerini öğrendikçe, kendi
siyle iletişim kurmanız da kolaylaşacaktır . 
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D üzenci Çocukların 
Belirgin Özellikleri 

Hayatım boyunca böyle bir düzensizlik gönnedim. 
Madem çimlerinin bu kadar uzamasına seyirci kalacak 

kadar aptallar, bari. bir de örsün/er. 

Anne Lindbergh ve Susan Hoguet, Tidy Lady 

• Tedbirli 
• Dakik 
• Kuralcı 
• Düzenli 
• Uyumlu 
• Gerçekçi 
• Sorumluluk sahibi 
• Derli toplu 

• Ayrıntıcı 
• Gerçekçi 
• Çalışkan 
• Azimli 
• Öngörülebilir 
• Güvenilir 
• Titiz 

1 hizenci çocugunuz da yukarıdaki özellikleri taşıyorsa, kendi
· . ı ı ı ı  gerçekleştirebilmesini saglayacak bir yaşam sunmaya gayret 
• t ı ı wl isiniz. Örnegin, uyumlu ve sorumluluk sahibi bir çocugun 
ı . ı kı t  edebilmesi için özel bir muameleye ve ortama ihtiyacı var
ı l ı ı . Düzenci çocugunuzu daha iyi anlayabilmeye başladıkça, 
l· rndilerini daha rahat hissedebilecekleri, yeni şeyler denemeye 
' ı ·� : ı ret edebilecekleri güvenli bir ilişki kurma şansınız artacaktır. 
l \ ı  ı ,  büyüme çagında kendilerini geliştirebilmeleri açısından ha
ı· . ı t  i i lnem taşımaktadır. 
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" Peng uen"in Zamanını 
Değerlendirme Şekli 

u;ei) 

Ü)) ' \ 

Çocuklar kurumsal yapılan sever; 
böyle yerlerde kendilerini özgür hissederler. 

Dr. Edward Hallowell, 

The Childhood Rooıs of Aduh Happiness 

Zamanın doğru kullanımı ve program yapmak, Düzencilerin en 
başarılı olduğu alanlardır. Öğrenmiş olduğunuz gibi, alışkanlıkları 
severler ve yaptıkları her şeyin kaydını tutarlar. Zaman onlara gü
ven verir. Verimli olmalarını ve ilerlemelerini sağlar. Resim yap
mak dahil, her işlerini belirlenen süre içerisinde tamamlarlar. 
Gözleri her an saattedir. Her şeyin zamanında yapılmasına gayret 
ederler. Derslere ve randevularına erken gelmeleri de çok müm
kündür. Yani, dakiklik ve Düzencilik birbirinden ayrılamaz. 

Düzenci çocuklar "işlerin yapılmasını" ve "doğru yapılmasını" 
isterler. Zaman sınırı onları telaşlandırmaz, tam aksine verimle
rini artırır. Bu çocuklar, yemeklerini aynı saatte yedikleri, ödev
lerini aynı saatte yaptıkları, her gün aynı saatte yattıkları düzen

li ortamlarda kendilerini daha rahat hissederler. Tutarlılık ken

dilerini güvende hissetmelerini sağlar. Diğer düşünce tarzındaki 
çocuklara oranla daha katı programlara ihtiyaç duyar, hatta haf
ta sonlarını bile programlı bir şekilde geçirirler. 

Tıpkı Yenilikçi çocuklar gibi, genel duruma pek ilgi gösterme
seler de, yapılacaklar listesi hazırlamaktan keyif alırlar. Bu liste, 
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ı ı · sın! bir liste olmasa dahi, gün boyu kendilerini güvende hisset
ı ı w lerini sağlayacak, tamamladıkları görevleri görerek mutlu ola
' ; ı klardır . Bu çocuklar, haftalık programlar hazırlayarak odaları
ı ı a  asmayı da severler. 

B irilerinin kılavuzluğu ve desteğiyle hazırlanan programlara 
ı;ı hatlıkla uyum gösterebilirler .  Örneğin, Salı günü bale, Per
�l'mbe günü piyano dersi varsa, derse ne zaman, nasıl gidecekle
r ini, yanlarına neler almaları gerektiğini bilmek isterler .  Aynı şe
k i lde okul çıkışı kendilerini kimin alacağını, malzemelerinin ara
hanın bagajına düzgün bir şekilde konacağını bilmekten da mut
luluk duyarlar. 

Belirli bir projeye başladıkları an kendilerini o işe adarlar. Dü
ı.enci çocuğunuzdan aynı anda iki iş birden istememelisiniz . Sa
atlerce oturup çalışabilir, konsantrasyonlarını asla yitirmezler. 
Çocuğunuzun içedönük bir kişiliği varsa böyle zamanlarda ken
disini rahatsız etmemeye gayret edin . Çünkü onlar açısından bu 
işe ayırdıkları zaman çok büyük anlam ve önem taşımaktadır. 

Düzenci çocuğunuzun yeteneklerini nasıl geliştirebilirsiniz? 
Onlardan aile üyelerinin yapması gereken işlerin ve yapılması 
gereken zamanın yer aldığı bir çizelge hazırlamalarını isteyebi
lirsiniz. Bu işlerin tamamlanıp tamamlanmadığını takip etme 
görevini de ona verebilirsiniz . Ailenin programının planlanması 
işini keyifle üstleneceklerdir . Kendilerini güçlü hissetmelerini 
sağlayın . Becerilerinin çok değerli olduğunu hissedecek ve za
manla bu alanda ustalaşacaklardır. Yeteneklerine saygı göstere
rek içgüdüsel olarak iyi yaptıkları işlerde kendilerini geliştirme
leri konusunda yüreklendirebilirsiniz . 

Bir takvim hazırlamanız Düzenci çocuğunuzun oldukça işine 
yarayabilir. Her ne kadar kimi okullar öğrencilere yıllık bir takvim 
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hazırlasa da, bu çocugunuzun ihtiyacını karşılayacak kadar ayrın
tılı olmayabilir. Çocuğunuzu büyük bir kırtasiyeciye götürerek 
güzel bir ajanda satın alın. Belki ilkokul çağındaki, haftada topu 
topu birkaç dersi olan bir çocuğa böyle bir şey almayı gereksiz bu
luyor olabilirsiniz. Ancak, ne gün, ne yapacağını bilmenin, çocu
gunuzu rahatlatacağını unutmayın. Çocugunuzun düzen beceri
lerini küçük yaşta edinmesi, ileride daha az sorun yaşamasını sağ
layacaktır. Bu çocukların her şeyi okunaklı bir şekilde yazma eği
limi de vardır. Dolayısıyla aylık bir takvim işe yaramayacaktır. Ya
pacakları işleri saati saatine not edebilecekleri ayrıntılı bir ajanda
ya ihtiyaç duyacaklardır. Bu ajandaya yaz boyunca da yaptıkları 
yolculukları ve yaşadıkları maceraları not edebileceklerdir. 

Zaman konusunda çok titiz davranan, programa uymadıkları 
zaman strese giren bu çocuklar, genelde her yere erken gitme 
eğilimindedir. Müşterilerimden birinin Jennifer adında, üçüncü 
sınıfa giden Düzenci bir kızı vardı. Sinemaya gitmekten hoşla
nan kız, bir şeyler içme ya da tuvalete gitme ihtiyacı hissedebi
leceğini hesaba katarak, ailesine 1 5  dakika öncesinden sinema 
salonunda olmaları konusunda baskı yapıyordu. Işıklar söndük
ten sonra salona girmekten hoşlanmıyor, erkenden, rahat ve gü
venli bir şekilde yerine oturmak istiyordu. 

Düzenci çocuklar başkalarına yardım etmekten keyif alır. Hat
ta zaman zaman bunun bedelini ağır şekilde öderler. Sağlıkları 
açısından kendilerine zaman ayırmaları, dinlenmeleri gerekir. 
Ancak genellikle boş zamanlarında kendilerine vakit ayırmaz, 
evdeki işlerin yapılıp yapılmadığını takip edebilmek adına koş
turup dururlar. Bu nedenle, programlarında kendilerine de za
man ayırmaları konusunda onlara yardımcı olmalı, gerektiğinde 
yalnız kalmalarını sağlamalısınız. 
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Düzenciler genellikle katı ve kuralcı görünürler. Bir plan ha
ı. ı rlandığı andan itibaren değiştirmeyi istemezler. Program ko
ıı usunda zaman zaman esnek davranmak gerektiğini anlamaları
ı ı ı  sağlama konusunda güçlük çekebilirsiniz . Son dakikada biri
binin planlarını değiştirmesi halinde Düzenci çocuğunuzun ya
�: ıyacağı hayal kırıklığına hazırlıklı olmalısınız. Kendi programı
n ı zı çocuğunuza benimsetmek yerine, onun programına saygı 
giistermelisiniz. Bu şekilde davranmanız, sağlıklı ve güvenli bir 
ortam oluşmasına yardımcı olacaktır. Zamanınızı dikkatli kul
l anmayı, bazı alışkanlıkları sürdürmeyi başarır, ani değişimlerin 
onun açısından sarsıcı etkiler yaratabileceğini kabullenirseniz, 
kendilerini güvende hissetmelerini sağlayabilirsiniz. 

Düzencilerin Ev Yaşantısı 

Bir süre düşündükten sonra, "Alfabe kadar düzenli bir şey yok. 
Her şeyimin adı alfabedeki harflerin biriyle başlryor. 

Tek yapmam gereken anlan alfabetik sıraya koymak" dedi. 

Ellen Kindt McKenzie ve Megan Lloyd, 

The Perfectly Orderly House 

Düzenci çocuklar evlerinde pratik ve gerçekçi bir düzen ister
ler. Alışılmadık fikirleri, duygusal tepkileri ve beklentileri hoş 
karşılamazlar. Bu çocukların dilinden konuşmanız büyük önem 
taşır. Bunu başarabilirseniz kendilerini güvende hissedebilirler. 
Ve elbette ki daha rahat iletişim kurabilmeyi başardığınız süre-
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ce, kendilerine güvenen sağlam bireyler olarak yetişmeleri konu
sunda daha rahat kılavuzluk edebilirsiniz. 

Düzenci çocuğunuza geçen yıl Cadılar Bayramı'nda giydiği 
kostümün yerini sorsanız, büyük ihtimalle, biliyor olacaktır. Her 
şeyi düzenli olarak yerleştirme eğilimindedirler. Odalarında her 
şeyin kendine ait bir yeri vardır. Tüm CD'leri, bilgisayar oyunla
rı ve kitapları sıralıdır . Oyuncaklarını yerde görebilirsiniz. Ancak 
dikkat ederseniz dün bıraktıkları noktada olduğunu fark edecek
siniz. Evlerinin görünüşüne özen gösterirler. Kendi görünüşleri
ne özen göstereceklerini ise söylemeye dahi gerek yok! Evin dü
zensiz ve pis görünmesine tahammül edemezler. Kendilerinin, 
eşyalarının ve çevresindeki insanların temiz ve düzenli olmasını 
isterler. Bu, herkesin işine yarayan özelliklerinden biridir. 

Düzenci çocuklarla birlikte yaşamak kolaydır. Çok büyük talep
leri olmaz. Hatta haftanın belirli günleri aynı yemeği yemek bile 
isteyebilirler. Birlikte çalıştığım Lauren adındaki Düzenci bir ço
cuk, henüz birinci sınıfta olmasına rağmen, her gün saçlarını at
kuyruğu şeklinde topluyor, saçının iki yanına her gün aynı şekilde 
toka takıyordu . Giyeceği şeyleri her gün planlıyor, çoraplarının ve 
ayakkabılarının birbirine uyumlu olmasına özen gösteriyordu. 

Düzenciler sorumluluklarını çok ciddiye alır ve ciddiyetle ye
rine getirir. Sizin talimatlarınıza harfiyen uyar, değişiklik yapma 
konusunda pek istekli olmazlar . Görgü kurallarına uygun dav
ranmaya dikkat ederler. Doğum günlerini vb . özel günlerini öy
le ayrıntılı planlarlar ki karşınızda geleceğin organizatörünün 
durduğunu düşünürsünüz. 

Düzenci çocuğunuzun odasında rahatsız edilmeden yalnız ka
labilmelerini sağlayın . Kişisel alanlarının işgal edilmesinden hoş
lanmazlar . Kendilerine ait, mümkünse kimseyle paylaşmayacak-
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l: ı rı, bir yerleri olsun isterler. (Tabii içedönük olmaları duru
ı nunda . Dışadönük bir çocuksa, yanında birlikte oynayacağı ar
kadaşlarının olmasını ister.) Yatıp dinlenmeseler bile, yalnız kal
ı nak isterler. Onlar için huzur, yalnız kalabilmektir. 

Kimi sıkıntılarla da karşılaşmanız mümkün . Alışkanlıklarına 
1 ı aglı insanlar oldukları için başkalarının eşyalarına dokunmasın
dan, yerlerini değiştirmesinden hoşlanmazlar. Bir şeyleri kırılırsa 
ya da kaybolursa sinirlenirler . Kimi zaman eşyalarını kardeşleriy
l ı ·  bile paylaşmak istemeyebilirler. Kedric adındaki dördüncü sı
ı ı ı f öğrencisi çocuk, ailesi daha küçük bir eve taşındığında haya
t ının en zor günlerini yaşamaya başlamıştı . Yeni düzenleme uya
r ı nca, odasını kardeşiyle paylaşmak durumundaydı . Kardeşinin 
kendi eşyalarıyla oynamasından rahatsız oluyordu. Düzencilerin 
güçlü bir mülkiyet duyguları vardır . Eşyalarını, ancak kırılıp bo
ı.ulmayacağından emin olurlarsa paylaşabilirler. 

Birtakım şeyleri değiştirmeye, farklı şekillerde yapmaya kalkma
ı ı ıza karşı çıkacaktır. Daha önce yapmadığı şeyler karşısında, sizin 
desteğinize ve yüreklendirmenize ihtiyaç duyacaktır. Duyarlı dav
ranın. Bunu takdir edecektir. Ona, uygulayacağınız yeni yöntemin 
geçmişte başarılı olduğunu anlatın. Ancak bu şekilde kendisi için 
yeni, daha önce yapmadığı bir şeyi yapmaya razı olacaktır. 

Eşyalarının düzenini bozmamanız da oldukça yararlı olacaktır. 
Düzen onun için hayati önem taşır. Onu kızdırmamanın, rahatsız 
dmemenin yolu, her şeyin mantıklı bir düzen içerisinde olmasını 
saglamaktır. Örneğin oyuncaklarını dizerken, en büyükten en kü
(_:İ-iğe doğru, boyutlarına göre sıralayabilirsiniz. Bu konuda zorlanır
sanız ondan yardım isteyebilirsiniz. Seve seve yardımcı olacaktır. 

Kendisine güven duyulduğundan, kişiliğine saygı gösterildiğin
t lcn ve takdir edildiğinden emin olduğunda kendisini rahat his-
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seder. Sorumluluk almaktan kaçınmaz, hatta mutlu olur. Ken
disine deger verildigini hissettigi andan itibaren, her an yanınız
da olur. Yol gösterilmesi durumunda, çalışkan ve azimli bir ta
kım oyuncusu olur. Güvenilirligini ve isteklerinizi yerine getir
mekteki ustalıgını görmek sizi de rahatlatacaktır. Son olarak, 
kendisini evin degerli bir üyesi olarak görmek ve alışkanlıklarını 
sürdürebilmek isteyecektir. Düzenli ve dengeli bir hayattan hoş
lanan tüm çocuklar gibi, Düzenci çocugunuz da kurallara uyu
lan, düzenli bir evde kendisini iyi hissedecektir . 

Düzencilerin Okul Yaşantısı 

Temiz, düzenli bir evle, okul ve iş başansı arasında 
dogrudan bir baglantı vardır. 

Jay Davidson, Teach Your Children Well 

Düzenci bir çocugunuz varsa, büyük ihtimalle şu an gelecegin 
editöıiinü, muhasebecisini , tekı1isyenini, servis görevlisini ya da 

avukatını yetiştiriyorsunuz demektir. Kurallı egitim sistemini se
ven Düzenci çocuklar okula kolay uyum gösterirler. Üstelik 
okulu ciddiye alır, ögretmenlerini dikkatle dinler, tüm ödevleri
ni özenle yaparlar. "Boşa geçirecek zaman degil" diye düşünür
ler. Düzenli alışkanlıkları olan ögretmenleri severler. Ögretmen-
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l ı · ı  de bu çocuklardan memnundur. Çünkü hiç itiraz etmezler, 
' "  lı ·vlerini zamanında teslim ederler. Boşa zaman harcamaktan 
l ı ı ı �.; l anmadıkları için ders saatlerini en verimli şekilde geçirirler . 
i\ ı klerini ve öğretmenlerini gururlandırmaktan mutluluk duyar
L ı ı . Düzenciler kesinlikle çok başarılı birer öğrencidir! 

()zellikle okuma yazmanın öğretildiği okulun ilk sınıfında ku
· . ı  ı rsuz bir performans gösterirler. Çünkü sözcükleri ve sayıları 
ı •r, rcnmek onların en rahat yapabileceği şeylerden biridir. Dü
ıı · ı ı l i , kendilerinden neler beklendiğini bildikleri ortamlarda ra
l ı : ı t  ederler. Zeki cevaplar vermek, boşlukları doldurmak ya da 
v : ı ratıcı kompozisyonlar yazmak pek onlara göre değildir. Bu tür 
ı� . . ı l 'r yenilikçi bir düşünce biçimi ve sürprizlere hazır olmayı ge
ı ı · ktirir. Düzenciler, doğru/yanlış testlerini ve sayılarla, tablolar
l : ı  uğraşmalarını gerektiren konuları tercih ederler. Dilbilgisin
ı l ı ·ı ı keyif alır, sözcüklerden adeta büyülenir ve okumayı çok se
V l ' rler. Örneğin bir arabayla yolculuk yaparken yön tabelalarının 
ı ı ·ı.erinde yazılanlar, manzaradan daha çok ilgilerini çeker. 

i şte size çok önemli bir ipucu: Onu sakın rahatsız etmeyin! 
�;ı ·ssiz ve tutarlı bir çalışma stilleri olan Düzenciler, rahatsız edil
ı ı  l l ' kten hiç hoşlanmaz. Defter ve kitapların arasına dalar, ancak 
ı ·.d l 'ri bittikten sonra tekrar kafalarını kaldırırlar. Kendilerini, 
k ı ·ndilerine verilen her göreve yüzde yüz adayarak görevlerini en 
ı v i  şekilde tamamlamak için çabalarlar. Becerikli, çalışkan ve 
, i ddiyetli insanlardır. 

1 )üzenci çocuklar geleneksel düzen tarzlarını tercih eder. Bu 
ı, 1 1rnklara, dosyalarını düzenle yerleştirebilecekleri dolaplar gibi 
1 1 1 :ı tik çözümler sunmaya gayret edin . Çok süslü olmasına gerek 
vı ık .  Kullanışlı olması çok daha önemlidir. En basit ve en kulla
ı ı ı� lı dosyaları, klasörleri tercih ederler. Bir de etiketleme aleti he-
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diye ederseniz sevinçten havaya uçarlar! Bu aleti kullanacak yaşa 
gelmedilerse, etiket ve güzel bir kalem hediye edin . Meraklanma
yın, paranızı kesinlikle çöpe atmış değilsiniz. Bu çocuklar dosya 
dolaplarını, klasörlerini keyifle ve rahatlıkla kullanabilir! Düzen
ci çocugunuzun okul çantasının da dosyalarını, defterlerini, ka
lemlerini ayrı ayrı ayrı yerleştirebileceği birkaç gözü olmasına 
dikkat edin . Her şeyinin her an yanında olmasını isteyecektir. 

Gittiği okulda çanta kullanımına izin verilmiyorsa, defter ve 
kitaplarını koyabileceği bir dolap ayarlamasına yardım edin. Eş
yalarının her an yanında olması Düzenci çocuğunuzun kendisi
ni rahat ve güvende hissetmesini sağlayacaktır. Sakın kalemleri
ni ödünç almayın . Ola ki aldıysanız, geri vermeyi unutmayın . Bu 
çocugun daha fazla sinirini bozabilecek çok az şey vardır! Evde, 
çocugunuzun ödevini yapabileceği, dersini çalışabileceği sabit 
bir yeri olmalıdır. Bu oturma odasındaki masa da olabilir, mut
fak masası da . . .  Yeter ki sabit olsun! Tabii odasına bir çalışma 
masası koyarsanız çok daha mutlu olacaktır! Çalışma masasında, 
ertesi gün okulda yapması gerekenlerin listesini koyabileceği bir 
yer olmasına da özen gösterin. 

Birtakım şeyler derslerinde zorlanmasına yol açabilir . Örneğin, 
tarih ödevi çok geniş kapsamlıysa, bölümlere ayırmasına ve her 
bölümün tamamlanacağı tarihleri belirlemesine yardımcı olun . 
Düzenciler genel değerlendirmeler yapmayı beceremez . Adım 
adım ilerlemeyi başaramazlarla korkuya kapılabilirler. Yoğun bir 
okul programı olan tüm öğrenciler gibi, Düzenciler de doğuştan 
planlamacıdır ve atacakları bir sonraki adımı bilmeleri duru
munda kendilerini çok daha rahat hissederler. Unutmayın, sür
prizlerden hoşlanmazlar! 

Yeni bir okula başladıkları zaman öğretmenlerine, arkadaşlarına, 
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derslerine uyum gösterme konusunda biraz zamana ihtiyaçları 
olabilir. Alışkın oldukları şeylerin dışında herhangi bir durum kor
kup kaçmalarına yol açabilir. Yeni ortamlara alışabilmesi için za
man tanıyın ve kabuğundan kendiliginden çıkana dek bekleyin. 
Okul degiştirmek her çocuk açısından sarsıcı bir deneyimdir. Böy
le zamanlarda ona yeni okulunun farklı yönlerini, neyi nerede bu
l abilecegini anlatın . Bunu yaparken işi agırdan alın, acele etmeyin . 

Alışkanlıklarından kopamayan, farklı ortamlara girdiginde zor
J .ınan Düzenci çocugunuz, yeni bir okula başladıgında iyice içe
dönükleşebilir, kolay kolay yeni arkadaşlıklar kuramayabilir . 
Neyse ki ögretmenlerine sevgi ve saygı duyarlar. Üstelik iyi birer 
takım oyuncusudurlar. Ancak idareyi ele almaları, arkadaşları
nın hoşuna gitmeyebilir. Katı kuralları olan Düzenciler, herke
s in de kurallara harfiyen uymasını isterler. 

Peng uenlerin Oyun Anlayışı 

Çocuklannızı özgürce hareket edecek şekilde yetiştirirseniz 
dünyayı degiştirebilirsiniz. 

John Broadus Watson, 
Behaviorism, 12: Bartlett's Familiar Quotations 

Tüm çocuklar oyun oynamayı sever. Ancak oyun anlayışları 
farklıdır. Düzenci çocuğunuz tek başına kalmaktan ve kendi 
kmdine bir şeyler yapmaktan hoşlanacaktır. Bu, onu mutlu et-
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meye yetecektir. Kendilerini eglendirme konusunda oldukça us
ta olan Düzenciler, pul koleksiyonu yapmaktan, bulmaca çöz
mekten keyif alır. Fiziksel oyunları degil, zeka oyunlarını tercih 
ederler. Koşmak, güreşmek gibi şeyler onları pek heyecanlandır
maz . Çocukların bir arada koşturarak çılgın oyunlar oynadıgı do
gum günü partilerinde rahatsız olabilirler. 

Çok daha sakin ve hareket gerektirmeyen oyunları tercih eder
ler. Spordan hoşlanmamaları ana kuzusu olmalarından degil, 
macerayı sevmemelerindendir. Ancak iyi birer izci olabilirler. 
Kurallar çerçevesinde, otoriter bir liderin yönetiminde, hem sos
yalleşebilir hem de kişiliklerinin saygı gördügünü hissedebilirler .  
Fiziksel temastan pek hoşlanmaz, zekalarını kullanarak eglen
meyi tercih ederler. Kendi kuralları olması ve bu kuralların ken
disine güzel bir şekilde anlatılması halinde, takım sporlarına da 
katılabilirler. Bitiş çizgisini, yani yılsonu gösterisini ya da final 
maçını görebildikleri zaman, dans derslerinde ve takım sporla
rında da başarılı olurlar. Böylece hem kendilerini rahat hissede
bilir hem de eglenirler. 

Bir yıgın oyuncak almanız, Düzenci çocugunuzu mutlu etme
yecektir. Onun, az sayıda, ancak karmaşık yapıda, kafa yormala
rını, dünyayı anlamalarını saglayacak oyuncaga ihtiyacı vardır. 
Oturup oyuncak bir treni uzun süre sıkılmadan izleyebilir, saat
lerce maket yapmakla ugraşabilir . Bir şeyler takar, çıkarır, sonuç 
itibariyle tek başlarına eglenerek vakit geçirir. 

Kimi çocuklar, Düzenci çocugunuzu sıkıcı bulabilir. Düzenci
ler ciddi insanlardır. Kuralların, anne babalarının ve öğretmenle
rinin sözlerinin dışına çıkmak istemezler. Yaptıkları her şey, din
lenme ve oyun saatleri bile, bir amaca hizmet etmelidir. B ir şey 
başardıklarını hissetmek isterler. Rahatsız edilmek, paylaşmak 

78 



D Ü Z E N C İ  T A R Z :  " P E N G U E N "  

ı · ı ·  düzenlerini bozmak istemezler. Kimselerle paylaşmaya kıya
ı ı ı : ı ı l ıkları yapbozlarının bir parçasının kaybolması canlarını çok 
· . ı k:ı hilir. Koleksiyon yapmaktan (pul, kartpostal, para) keyif 
. ı l ı ıl ar .  Sistemli kişiliklerine uygun eğlenceler tercih ederler. 

1 )üzenci çocuklar gerçek dünya ve gerçek insanlar hakkındaki, 
1 ı ı ı takım şeyleri nasıl başardıklarını anlatan kitaplardan hoşlanır. 
1\ i laplarının temiz, düzenli olmasını isterler. Bir oyunun kural
Lmnı  biliyorlarsa, o oyunu daha önce de oynamışlarsa kendileri
ı ı ı güvende hissedebilirler. Yeni bir şey denemeye cesaret edebil
ı ı wkri için, öncelikle kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. 
K a rşılarına çıkabilecekleri uzun uzun anlatırsanız, güvenleri ye
ı i ı ı l' gelir ve harekete geçerler. 

Başka çocuklarla birlikte oynarken, oyunun kuralına uygun 
ı ı ynanmaması halinde, biraz kontrolcü davranabilirler . "Şunu 
yapmalısın", "Bunu neden yapmıyorsun" gibi talimatlar yağdır
ı ı ı a ları, belki kendilerini arkadaşlarına sevdirmelerine pek yara
ı ı  ı az, ancak bu tavırları sayesinde takımı dağılmadan bir arada 
ı ı ı tabilirler. Kağıt oyunları sırasında skoru kendileri tutmak ister, 
s ı ranın kimde olduğunu dikkatle takip ederler. Genellikle dürüst 
v ı ·  adil davranırlar. 

Kimi zaman diğer çocuklar Düzenci çocuklarla oynamak iste
ı ı ı cyebilir. Bunun nedeni hayal gücü eksiklikleri değil, her oyu
ı ı un  tek bir kuralı, tek bir oynanış biçimi olduğunu düşünmele
ı i dir .  Bununla birlikte, arkadaşlarına bir şeyi en iyi nasıl yapabi
l l 'ceklerini kibar bir şekilde anlatmaya çalışırlar. Katılıklarının 
ı ıedeni, sorunları çözmenin sadece tek yolunun olduğunu dü
�ünmeleridir. 

Düzenci çocuklar biraz tutuk, mesafeli görünebilir . Bunun ne
ı lcni arkadaşlarını sevmemeleri değildir. Her şeyi sırasıyla yap-
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maktan hoşlandıkları için kalabalık ve belirsizliklerle dolu or
tamlarda rahatsızlık hissedebilirler. Arkadaşları tarafından sıkıcı 
ve inek gibi görülebilirler. Kurallara uymayan, kendi kurallarını 
koymaya kalkan arkadaşlarını sert bir şekilde eleştirebilirler. 

Oyunların amacını, nasıl kazanabileceklerini, nasıl başarılı ola
bileceklerini anlamak isterler. Adil ve becerikli görünmeye çaba
larlar. Kendileriyle dalga geçilmesinden rahatsız olurlar . Kendi
lerini bir ekibin parçası olarak hissetmeleri halinde rahatlar ve 
takıma bağlılık duymaya başlarlar. 

D üzenci Çocuğunuzu Yetiştirirken 

Yaşamımızın her günü, çocuklanmızın 
hafıza bankasına yaptıgımız bir yatınmdır. 

Charles R. Swindoll 

Düzenci çocuklar karşılarındakileri memnun etmek isterler. 
Bir işi doğru yaptıkları, başkalarına bir yararları olduğunu bildik
leri zaman mutlu olurlar. Başkalarına yardım ederek hayatı her
kes açısından kolaylaştırmak ve başa çıkmakta güçlük çekmeye
cekleri düzenli bir ortamda yaşamak isterler; böylesi kendilerini 
güvende hissetmelerini de sağlar . Mantıklı ve iyi huyludurlar. 
Ancak yine de bir çocuk olduklarını ve arada sırada da olsa huy
suzluk yapabileceklerini unutmayın . Sürprizleri sevmez, köşeyi 
döndükleri an karşılarına neyin çıkacağını bilmek isterler. 

Düzenciler dört düşünce tarzı içinde hem en kuralcı, hem de 
en azimli olan gruptur. Karşınızda iyi bir işçi vardır. Bu azmin
den yararlanmaya bakarken, ihtiyaçlarına da saygı gösterin. 
Onunla konuşmadan önce iki kez düşünün ve ne istediğinizi, ne 
beklediğinizi açık şekilde anlatın . Her şeyin net olmasını, kendi-
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l ı · ı  i ı ıden neler beklendiğini bilmek isterler. En önemli becerile
ı ı ,  l ı :ışladıkları işi, tam zamanında, hatasız şekilde bitirebilmele
ı ı ı  l ı r.  Bu konuda çok başarılıdırlar . 

1 ) ( \zenci çocuklar açısından düzenli olma isteği, kişiliklerinin 
, j, ı g ı ı ştan gelen bir parçasıdır. Diğerleri açısından düzenli olmak 
' • l l l l ' l ikli bir şey olmayabilir. Ancak Düzenciler düzenli olamaz
l ı ı -;:ı sudan çıkmış balığa dönerler. Düzenli olmalarından dolayı 
ı . ı  kd ir  edilmek isterler . Peki, ona nasıl yardımcı olabilirsiniz? 
ı > ı ı dan istediğiniz şeyleri net bir şekilde ortaya koyun, neyi ne 
.. . ı ı ı ı an istediğinizi anlatın . Anlattıklarınızı abartmaya, süsleme
\ ' l '  kalkmayın. Bir şey yapmasını isterken kibar olun ve harekete 
ı '. ı \ ıneleri için biraz zaman tanıyın. "Lütfen tişörtünü yerden 
. ı L ı r:ık kirli çamaşır sepetine at" dedikten sonra, bu isteğinizi ye
ı ı ı l l '  getirene dek bekleyin . Bir şeyi sadece bir kere söylemeniz 
ı· l ' ! l ' r!i olacaktır. Alışkanlıklar edinmeye yatkın olduğu için tek
ı ; ı r l : ımanıza gerek kalmayacaktır. 

( )nun dilinden konuşmayı, yapılacaklar listesi vererek, neyin 
l ı . ı ı ı gi sırayla yapılacağına kendisinin karar vermesini istemeyi de 
' ı  . .  ı ı cyebilirsiniz . Bunu bir oyun haline getirin. Hoşuna gidecek 
ı · ı ·  hu işten keyif alacaktır. B ir adım daha ileri de giderek, yetiş
L ı ı ı lcrle günlerini nasıl planladıkları hakkında konuşması konu
" ı ı ı ıda yüreklendirebilir, bir ajanda hediye ederek, kendi planla-
1 1 1 1 1  yapmasını sağlayabilirsiniz. Düzenci çocuğunuz, yapacağı 
ı ·_, l ı · r in listesinin, önemli telefon numaralarının bulunduğu bir 
' 1 · 1 1  bilgisayarına sahip olmaktan da büyük mutluluk duyacaktır. 
ı\ i l l ' llin programını büyük bir gunır ve mutlulukla hazırlayacak, 
ı ı ı s : ınlara yaklaşan olayları hatırlatacaklardır. Yıldönümlerini, 
ı ı ı l l ' ınli olayları ona bildirerek takip etmesini isteyin. Bu işi titiz
l ı k l ı '  yürütecek, önümüzdeki yıl boyunca gerçekleşecek yıldö
ı ı rnnleri hakkında bir dosya bile hazırlayacaktır� 
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Son ve en önemli şeylerden biri de şudur: Düzenci çocuklar 
övülmek istemez ama fark edilmek ve yaptıklarından dolayı tak
dir edilmekten mutluluk duyarlar. Genellikle sessiz sakin çocuk
lar oldukları için pek dikkat çekmez, görmezden gelinirler. Onu 
takdir ettiginizi göstererek Düzenci çocugunuzun kendisine say
gısının artmasını saglayabilirsiniz . Düzenci çocuklar destek ve 
takdir gördüklerini hissettiklerinde kendilerini çok daha rahat 
ortaya koyabilirler. Çocugunuzun dogal yeteneklerini ve beceri
lerini ögrenerek, kendi tarzına uygun, kendisini gerçekleştirebi
lecegi bir ortam yaratabilirsiniz .  Bu, saglıklı bir gelişim sergile
melerini saglayacaktır. İşe hemen koyularak çocugunuzun iyi 
yaptıgı işlerin listesini çıkarmaya başlayın . Arkadaşlarının, aile 
üyelerinin yanında bu özellikleri ne kadar takdir ettiginizi anlat
tıgınızda, yüzünde beliren gülümsemeyi fark edeceksiniz. 

Bir adım daha atmaya ne dersiniz? Düzenciler somut ödülleri 
sever. Onlara, başardıgı işlere karşılık olarak sertifikalar, kurdele
ler, kupalar, madalyalar verebilirsiniz . Bunları odalarında özel bir 
yerde saklayacak, sık sık gururla izleyeceklerdir. Takdirinizi gös
termenin bir yolu da aile yadigarı oyuncaklar ya da pratik bilgiler 
içeren kitaplar hediye etmektir. İnsanlara yardım etmekten mut
luluk duyduklarını aklınızdan çıkarmayın . Yararlı bir şey yaptık
larını bilmek kendilerine güvenlerinin artmasını ve bu sayede do
gal yeteneklerini daha rahat ortaya koyabilmelerini saglayacaktır. 

D üzenci Tarza Genel B akış 

Amaç: Hem kendisi hem çevresi açısından tutarlılık, güveni
lirlik ve istikrar . . .  

Mekanı düzenleme tarzı: Her şeyin yerli yerinde olmasını ister. 
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Geleceğin mükemmel organizatörüdür. "Her şeyin bir yeri vardır 
ve her şey yerli yerinde olmahdır" sözü onun için söylenmiştir. 

Güçlü yanları: Ortalıktaki dağınıklığı tasnif etmekte ve orta
dan kaldırmakta çok yardımcı olabilir. Ailesinin ve arkadaşları
nın yardımına koşmaktan da keyif alır. 

Zayıf yanları : İyice hazırlanmadan yeniliklere ayak uydura
maz. 

Düzenci Tarz: Zaman 

Aj anda:  Kendisinden ne beklendiğini ve ne zaman beklendiği
ni bilmek ister. Ajandalar oldukça işine yarar. Hafta sonları da
lı il, yapacağı şeyleri günü gününe yazabileceği bir ajanda hediye 
< ·elin 

Yapılacaklar listesi: Listeler hazırlamak ve işlerin yerine geti
r i lip getirilmediğini takip etmekten zevk alır . 

Hedefler: Dakiklik ve doğruluk. . .  

Düzenci Tarz: Ev 

Yatak odası: Her şeyinin tertipli ve yerli yerinde olduğundan 
ı ·min olmalısınız . Eşyalarını sistematik bir şekilde, boylarına ya 
ı l �ı renklerine göre dizmelisiniz . 

Özel eşyaları : Özel eşyalarına çok iyi bakar ve uzun süreler 
l ınyunca saklar. Her şey temiz, düzenli ve tek tek etiketlenmiş 
l ı tı ldc durur. 

Güçlü yanları: Değer verdiği eşyaları özel kutular içinde sak
l : ı  r .  Nedenleri iyi anlatılırsa ve neleri saklayacağını önceden 
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planlarsa gereksiz şeyleri atabilir. 

Zayıf yanları : Her şeyin kuralına uygun olmasını ister. Düze
nini bozmamak adına tek başına, arkadaşlarından ve aile üyele
rinden uzak yaşamayı tercih edebilir. Degişim konusunda esnek 
degildir, taviz vermeye yanaşmaz. 

Düzenci Tarz: Okul 

Ev ödevleri: Ödevlerini her gün aynı saatte aynı yerde yapmak 
ister. Telaşlandırılmaktan hoşlanmaz, baskı altında verimli çalı
şamaz. Her şeyi sırayla yapar. 

Güçlü yanları : Ayrıntıları sever, okumaktan hoşlanır. Titiz ve 
düzenlidir. Kendisine söylenenleri yapmaya hazırdır. 

Zayıf yanları : Yaratıcılıktan uzaktır . Yapılması istenen şeyi 
tam anlayamazsa güçlük çekebilir. 

D üzenci Çocuğunuzun Düzene 
Girmesine Yardım Edebilmeniz İçin . . .  
• Düzenli olma ihtiyacına saygı gösterin . Düzen meselesini ai

lece tartışın, fikirlerini dile getirmesine olanak tanıyın . 

• Dakiklik konusundaki hassasiyetine özen gösterin . Odasına 
bir takvim ya da pano asarak yaklaşan önemli olayları takip 
etmesini isteyin . 

• Düzenli olmasına yardımcı olacak araçlar alın . Bir etiketle
me aleti hediye edin . Buna bayılacaktır .  

• Eşyaları düzenlemekten hoşlanır . Neleri, hangi sırayla yap
ması gerektigini net bir şekilde anlatın. 
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• Odasında, ertesi gün giyeceği kıyafetleri koyabilecegi bir yer 
ayarlayın. 

• Odasındaki eşyaların yerlerini degiştirmeyin . 

• Kendisi açısından öncelikli olan şeyleri belirlemesine yar
dımcı olun. Aksi takdirde her şeyi saklamak isteyecektir. 

• Tatil, seyahat, okulun açılışı gibi erkenden hazırlanmaya baş
lamasını gerektiren olayları önceden bildirin . 

• Rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Çalışırken onu rahat bıra
kın . Rahatsız edilmeyi istemedigi zaman odasının kapısına 
asabilecegi bir kart, tabela alın . 

• Yapılacak degişiklikleri önceden bildirin . Unutmayın, sür
prizlerden hoşlanmaz. 
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UYUMCU TARZ: "KÖPEK" 

Ayımı bulamıyordum. Anneme sordum, ''Ayımı gördün mü?" 
diye, "Sana şu an yardım edemem" dedi. 

Babama, "Ayımı bulamryonım, bana yardım eder misin?" 
dedim, "Sürekli bir şeylerini kaybediyorsun. Bu sana ders olsun. 

Bir daha neyi, nereye koydugunu unutmazsın" yanıtını verdi. 
Kimse ayımı bulmama yardım etmedi. Ben de aglamaya 

başladım, kimse gözyaşımı silmedi. 

Jules Feiffer/Lost My Bear 
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A
lexis eskiden beri insanları memnun etmeye uğraşırdı . 
Başkalar�:ıın düşüncelerine kendi hislerinden çok önem 
verirdi . Orneğin telefonda üzgün bir arkadaşıyla konuşu

yorsa, Alexis, arkadaşı kendisini iyi hissedene dek telefonu ka
patmaz, bu yüzden ailece gidecekleri yemeğe geç kalırlardı . Ale
xis karşısındakinin ne demek istediğini tavırlarından bile anlaya
bilirdi . Kendisini, huzurun sağlanmasına adamıştı . Odasına, 
kendisini ziyarete gelen herkesi iyi karşılar, rahat ettirmeye gay
ret ederdi . Doğuştan koleksiyoner olan Alexis ' in odası karmaka
rışıktı. Her zaman ihtiyacı olandan çok daha fazlasını saklardı . 

Sakladığı eşyalarla oynadığı zamanlar rahat eder, kendisini 
mutlu hissederdi . Alexis' in annesi benden düzen konusunda yar
dım istediği dönemde, küçük kızın hatıra eşyalarının ve dans ku
palarının artık küçük odasına sığamaz hale geldiğini fark ettim. 
Annesine, Alexis' in düzene girebilmesine yardım edebilmesi 
amacıyla birtakım tavsiyelerde bulunarak, her yıl için odasında 
saklayabileceği eşyaların miktarını belirlemelerini önerdim. Anı
larını, tüm evi doldurmadan, canlı tutabilmesine yardımcı olabi
lecek, yaratıcı yöntemler geliştirdik. Alexis bu düzen işini başlar
da pek sevmedi . Bir araya gelerek bir ekip halinde çalıştığımızı 
gördükten sonra harekete geçti . Bir pij ama partisi düzenleyerek 
arkadaşlarını evine davet etti ve hep birlikte sayıları giderek artan 
eşya yığınından saklamak istedikleri parçaları seçtiler. 

Uyumcu çocuklar dört düşünce tarzı içerisindeki en sadık, du
yarlı ve yardımsever gruptur. Harika bir dost olabilirler. Karşıla
rına çıkan herkese, arkadaşlarına, aile üyelerine, sevgiyle yakla
şır, duygusal açıdan destek olmaya çalışırlar. Peki, böyle bir ço-
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n ıgu hangi hayvan sembolize edebilir? Elbette ki evcil hayvan
l a r  aleminin en popüler üyesi olan sadık bir köpek� Uyumcula
ıı n  ve köpeklerin birçok ortak özelliği vardır . Her ikisi de doğuş
t a n verici ve yardıma hazırdır. Köpekler keskin koku alma du
y usu, Uyumcular karşılarındakinin halini ve tavrını yorumlama 
y ı ·tcneği sayesinde, çevrelerinde olup bitenleri anlayabilir, sev
ı l i k.lerinin mutlu ve güvende olması için çaba harcarlar. 

Köpekler de Uyumcular da karşılarındakileri memnun etmek 
l \ İn  ellerinden gelen her yolu dener, her ikisi de her türden insana 
vı · her ortama kolaylıkla uyum gösterebilirler. Biraz dikkat ederse
ı ı i z, Uyumcu çocugunuzun çevresindeki kişilerin jestlerini, davra
ı ı ı� larını taklit ettiğini görebilirsiniz. Bunu yapmaktaki amacı dalga 
ı '.ı \mek değil, karşı tarafı anlayabilmeye gayret etmektir. Çevrele
' i ı ıJe olup biten her şeyin farkına varırlar ve tanıdıkları herkes için 
k:ıygılanırlar. Siz mutlu olursanız, onlar da mutlu olurlar. 

Köpek imgesinin her yerde her dönemde karşımıza çıkması 
" ı ı rpriz sayılmamalı . Herkesçe kabul gören erdemlerin sembolü 
i l l an  köpek, Antik Yunan'da kutsal mezarların bekçisi; eski Ro
ı ı ı a 'da zenginlerin ve güçlü insanların koruyucusu; Hıristiyanlığın 
ı l k  dönemlerinde rahiplerin yardımcısı ve habercisiydi. Hindis
i .  ıı ı '  dan Amerika yerlilerine dek tüm kültürlerde köpekler birer 
. ıı. i z, birer melek olarak görülürdü. Bugün de insanoğlunun en iyi 
ı l ı ıstu olma özelliğini sürdürüyorlar. Köpekler de, Uyumcular da 
' .  ı ık sadıktır. Her ikisi de ailelerine koşulsuz bir sevgiyle bağlıdır. 
l l ı · r ikisi de sevdikleri insanlar çevrelerinde olmadığında kendile
' ı ı ı i  yapayalnız hisseder. Her ikisinin de kendilerini iyi hissedebil
ı ı wk için insanlara ihtiyacı vardır. Eğer Uyumcu bir çocuk, "Sıkıl
ı l ı ı ı ı ,  yapacak bir şey bulamıyorum" diyorsa, kendisini gerçekten 
ı , ı ı k yalnız hissediyor demektir. İnsanlarla bir arada olmaya ihti
\' : ı \· duyuyordur. Uyumcular çok içten ve derinden sever. Amaç-
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lan güvenli, huzurlu ve uyumlu ilişkiler kurmaktır. Bencil değil
dirler. Herkesin mutlu olmasını isterler. Çevrelerindekilerin yar
dımına ilk koşan, her zaman Uyumcular olur. 

Alexis' in her zaman geç kalmak gibi bir huyu vardı . Saat kaç
ta okulda olması gerektiğini bildiği halde, sürekli gecikiyordu. 
Annesi, bu durum karşısında, kızıp bağırmak yerine, renkli, cı
vıl cıvıl bir "Uyumcu" ajandası alarak, Alexis' in odasına, her an 
görebileceği bir yere astı . Kendisine bu ajandada gerekli deği
şiklikleri ve eklemeleri yapabileceği söylendi. Aldığı plastik ra
kamlarla da randevularını ve ders saatlerini odasının kapısına 
astı .  Alexis kendisine derse gitme ya da oyun saatinin geldiğini 
hatırlatan bu büyük rakamları sevmişti . 

Alexis, her şey gibi, 8 yıllık uzun hayatı boyunca kendisine 
gönderilen tüm kartpostalları ve tebrik kartlarını da saklamıştı . 
Bunlar arasında bir ayıklama yapmak bir Uyumcu açısından en 
zor işlerden biridir. Annesi Alexis ' in bu konuda yardıma ihtiya
cı olduğunu anlayarak, "ayıklama partisi"ni birlikte yapmaları 
için en iyi arkadaşı Rachel ' ı  eve davet etti . Aldığı fotoğraf albü
münü ve yapıştırıcıyı odaya koyarak kızları kartpostal yığınıyla 
baş başa bıraktı . Rachel' ın da yardımıyla, Alexis yatağının altın
da sakladığı bir kutuya tıkıştırdığı kartları teker teker albüme 
yerleştirdi. Bu işi yaparken oldukça eğlendiler. O gün, Alexis ' in 
tüm ufak tefek şeylerini albümlere yerleştirmeye karar verdiler: 
Böylece hem dağınıklık ortadan kalkacak hem de Alexis eve ge
len arkadaşlarına hazinesini gösterebilecekti . 

Alexis okulunu seviyordu. Çünkü arkadaşlarıyla görüşebiliyor 
ve çok eğleniyordu. Ancak iş o gün hangi derslerin olduğunu ha
tırlamaya ve gerekli ders kitaplarını yanına almaya gelince, takı
lıp kalıyordu. Oysa arkadaşlarının doğum günlerini asla unut-
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mazdı. Annesi, hatırlamasına yardımcı olmak amacıyla, Alexis ' e 
farklı renklerde kaplama kağıtları aldı . Yeşil İngilizce rengiydi. 
Tüm İngilizce kitaplarını yeşil renkle kapladılar. Fen kitaplarını 
ise mavi kağıtla . . .  Renkleri seven Alexis, gökkuşağını andıran ki
tapları sayesine hiçbir dersini unutmamaya başladı. 

Alexis tiyatro ve dansı seviyordu . Arkadaşlarıyla bir araya gel
dikleri zaman sabahlara kadar kukla ve dans gösterileri yapıyor
lardı . Partiler vermeyi seviyor, arkadaşlarıyla birlikte dans edip 
eğlendiklerinde çok mutlu oluyordu . Küçüklüğünden beri giy
diği, artık üzerine olmayan tüm kostümleri de, her şeyi gibi, 
saklıyordu. Annesi bunların kızı için ne kadar anlamlı olduğu
nu biliyordu. Bu nedenle odanın bir köşesine parti malzemele
rini koyacağı bir dolap daha yerleştirdi . 

Uyumcu çocuklar toplum tarafından kabul gördüklerinde, ar
kadaşlıklarına ihtiyaç duyulduğunda motive olurlar. İşlerden çok 
ilişkilere önem verirler. Elbette ki, bu tür çocuklar için düzenli 
olmak pek kolay bir iş değildir. Ayrıntılara önem vermedikleri, 
çok çalışkan olmadıkları ve patronluk taslayamadıkları için "dü
zene girme" işine yaklaşımları da genellikle doğaçlama bir şekilde 
oluşur. Şunu kabul etmemiz gerek: Birilerinin yardımı olmaksı
ı. ın ortalığı toparlayamazlar. Yine de kaygılanmaya gerek yok. Si
zin de yardımınızla, birkaç basit organizasyon taktiği öğrenirse, 
t ıpkı köpekler gibi becerilerini size göstermek isteyecektir� 

Uyumcu çocuklar kimi zaman başkalarını kendilerinden çok 
düşünürler. Bunun iyi yanları olabileceği gibi kötü yanları da 
vardır . Müşterilerimden birinin Uyumcu kızı kendi ödevinden 
ı ince arkadaşlarının ödevlerine yardım ediyordu. Arkadaşlarına 
y a rdımcı olmak istediği için böyle davranıyor, ancak her sefe
ı i nde kendisi geç kalıyordu. Bir ipucu vereyim: Ödevini yaptı-
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gı sırada Uyumcunun yanında bulunursanız kendisine güveni 
artar ve daha verimli olur. Ancak hızlanmasını beklemeyin . 
Acele etmeden, tadını çıkararak çalışmaktan hoşlanır� 

Çocugunuzun çok özel düşünce tarzını desteklemek, yetenek
lerine saygı göstermek istiyorsanız, kendisini güvende, mutlu 
hissedecegi sıcak bir ev ortamı yaratın . Y aptıgı her şey insanlar
la ilişki kurmaya yöneliktir. Örnegin bilgisayarı kullanmak isti
yorsa bunun nedeni ya yazın çıktıgınız tatilin fotograflarına bak
mak ya da Sarah teyzesine e-posta atmaktır. Kendisini rahat ve 
güvende hissederse, kendisine yol göstermenize, odasını ve yaşa
mını düzene sokmasına yardım etmenize ses çıkarmayacaktır. 

D üşünce Tarzı 

Rüya gönnekte olan köpek, kuyrngunu oynattı. Bol tüylü bir kedi 
horlamaya başladı. Şişman bir hamster yattıgı ayakkabının 

içinde uykuya daldı. Yatagı köşesindeki papagan ıslıgını çaldı. 
Çocuk, "Odamı şu an toplayamam" dedi annesine. 

"Tüm hayvanlar uyuyor. Sonra toplanm. "  

Lisa Westberg Peters ve Brad Sneed, 

When the Fly Flew In . . .  

Uyumcu çocuklar en  iyi, diger insanlarla yakın ilişki içinde ol
duklarında ögrenirler. Her hareketinizi takip eder, sizi taklit 
ederler. On dakikanızı ona ayırmanız bile onları çok mutlu ede
cektir. İnsan canlısı çocuklar oldukları için çevrelerine karşı çok 
duyarlıdırlar. Duygusal açıdan kendilerini rahat hissettikleri, il
gi gördükleri zaman çok daha iyi ögrenirler . 

Uyumcular beden diline karşı çok hassastır. Yüzümüz ve be
denimizle yaptıgımız, sözcüklerin yerini alan, duygu ve düşün-
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celerimizi yansıtan 70 bin j est ve mimik vardır. Uyumcu çocu
gunuzun bunların çogunun farkına vardığını görürseniz sakın 
şaşırmayın� Peki, bu bilgiyi nasıl kullanabilirsiniz? 

Uyumcularla konuştugunuzda söylediklerinizden çok daha faz
lasını anlarlar . Ses tonunuzdan, duruşunuzdan, yüz ifadenizden 
etkilenirler. Dolayısıyla, ondan elbisesini kaldırmasını isterken 
kendinizi nasıl ifade ettiginize dikkat edin. Ellerinizi belinize ko
yarak konuşmamaya gayret edin . Bunu tehditkar bir duruş olarak 
algılayacaktır. Diplomatik, saldırgan olmayan bir dil kullanın . 
Dogrudan derdinizi anlattıgınızı, abartacak bir şey olmadıgını 
düşünebilirsiniz . Ancak Uyumcu çocuğunuz konuşma tarzınızda 
gizli bir öfke sezebilir . Sadece yorgun oldugunuz için öyle dav
ranmış da olabilirsiniz . Yine de bunu kişisel olarak algılayacaktır. 
Bunu dikkate alarak kibar davranmaya çalışın . Çocugunuzun se
vildigini, deger gördügünü hissetmesi durumunda istediginiz her 
�eyi yapmaya hazır olacağını aklınızdan çıkarmayın . 

Uyumcu çocuk çalışırken, oynarken hep konuşmak, konuş
mak, konuşmak isteyecektir. Anlattıkları şeyleri dramatikleştir
ıneyi, süslemeyi sever. Kendilerini tercihen bir izleyici kitlesi 
ününde dans ederek, rol yaparak ifade etmek hoşlarına gidecek, 
keyiflenmesini sağlayacaktır . Tıpkı köpekler gibi Uyumcular da 
.'icvilmek ve ihtiyaç duyulmak ister; sarılmaktan, kucaklaşmak
t an, dokunmaktan mutluluk duyar. Bu yüzden Uyumcularla 
konuşurken göz teması kurun ve sevginizi ifade edin . Hemen 
kuyruğunu sallamaya başlayacaktır. 

Uyumcular bulundukları tüm ortamlara uyum göstermeye 
gayret eder. Ancak en rahat ettikleri yer evleri ve alışkın olduk
l : ı rı ortamlardır. Dr. Taylor' ın da belirttiği gibi, "Çevrelerinde
k i ler alışkanlıkları sürdürme yanlısıysa, tam bir gelenekçi kesi-
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lebilir, yakın çevreleri alışkanlıklarını degiştirirse kendileri de 
yenilik egilimine girebilir" .  Buradan çıkarılacak sonuç şudur: 
Uyumcular, kişiliklerine ters düşse bile, arkadaşlarına ayak uy
durmak, ortamın huzurunu bozmamak isterler. Baskı altında 
pek rahat edemezler. Örnegin yemek yiyişine dikkat edin : Hiç 
acele etmeden, agır agır, yemegin tadını çıkararak yiyecektir. 
Birçok şeyi agır agır yapar, hızlanmasını isterseniz sinirlenebilir . 

Uyumcu çocugunuzun rahat etmek için ihtiyaç duydugu şey
lere sahip oldugundan emin olmalısınız . Yani rahat bir ortama 
ve arkadaşlık edecegi insanlara . . .  Ödevlerini ve ev işlerini yap
tıgından emin olmak istiyorsanız, ne istediginizi net bir şekilde 
anlatın ve bunları yaptıgı sırada yakınlarda bulunun . Çocugun 
enerjisini ve tutkusunu tüketen ortamlarda gecikmeler baş gös
terecektir. Ona destek olun . Odasını düzenlemesi konusunda 
kılavuzluk edin . Görevlerini hatırlatın ve bu süreç boyunca ya
nında durun . B ir hafta içerisinde (pek hızlı sayılmazlar) odasını 
düzenlerse, onunla gurur duyacagınızı söyleyin . Uyumcular, 
odaları insanlarla dolup taştıgında kendilerini daha iyi hisseder
ler . Bu yüzden, odasının duvarlarını sevdiklerinin resimleriyle 
ya da güzel anıları hatırlatan eşyalarla süsleyin . Bu tür kişisel iz
ler, ödevlerini zamanında yapmasına, sabahları okula yetişme
sine yardımcı olacaktır. 

B ir işin yapılması söz konusu oldugunda ilk harekete geçen 
Uyumcu olmayacaktır. Zaman zaman dikkatinin dagılmaması 
konusunda uyarılması gerekse de, ne yapılması gerektigi konu
sundaki sözlerinizi memnuniyetle dinleyecek, elinden geleni ya
pacaktır. Nesnel ve analitik davranmaları zordur.  Daha önce de 
belirttigimiz gibi, ilişkilere, işlerden daha çok önem verirler. En 
büyük korkularının toplum tarafından kabul görmemek oldugu
nu unutmayın . Bu nedenle, zorlu görevler öncesinde o işi biti-
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rirse kendisiyle ne kadar gurur duyacağınızı, odasının derli top
lu olması halinde arkadaşlarının kendisini ne kadar seveceğini 
anlatarak onu motive edin. Göreceksiniz, hemen işe koyulacak
tır� Ona değer verdiğinizi gösterir, iş bitiminde kucaklayarak 
ödüllendirirseniz, düzene girmekte daha az güçlük çekecektir. 

Uyumcu çocuklar duygularına, kaygılarına değer verilen or
tamlarda daha rahat eder . 

Aşağıda Uyumcu çocukların özelliklerini bulacaksınız . Amacı
mız onları basit tanımların içine hapsetmek değil, çocuğunuzun 
heceri ve yeteneklerinin farkına varmanıza yardım etmektir. Ço
cuğunuzdaki bu özellikleri nasıl değerlendirdiğinizi gözlemle
yin. Kimileri ilk bakışta olumsuz gelse de, biraz düşününce 
olumlu yanlarını da görebileceksiniz . Örneğin dramatik sözü ilk 
bakışta histerik, abartılı gibi algılanabilir. Ancak bir kez daha dü
�ününce bunun anlamlı ve heyecanlı anlamına da gelebileceğini 
göreceksiniz . Çocuğunuzun özelliklerini tanıdıkça, tepkilerini 
iigrendikçe, kendisiyle iletişim kurmanız da kolaylaşacaktır . 

Uyumcu Çocukların 
Belirg in Özellikleri 

• Uyumlu 
• İşbirlikçi 
• Dramatik 
• Empati yeteneği güçlü 
• Cömert 
• Cana yakın 
• Sokulgan 
• Sıcakkanlı 

• Yardımsever 
• Sadık 
• Duygusal 
• Dost canlısı 
• Sezgileri kuvvetli 
• Hassas 
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Uyumcu çocuklar herkesin mutlu olmasını ister� Bir şeylerin 
ters gittiğini hemen anlayacak kadar duyarlıdırlar ve sevdikleri 
için kaygılanırlar . Düzenli olmak onlar açısından kolay bir şey 
degildir. Ancak onun için önemli olan şeyleri, düşünce biçimle
rini anlarsanız, odasını toplamasına, ödevlerini bitirmesine ve 
bir yandan da hayattan keyif almaya devam etmesine yardımcı 
olabilirsiniz . 

Uyumcuların Zamanını 
Değ erlendirme Şekli 

t�r�) 

(D) . ' 

Başan vitamin gihidir. Başandan mahnını yetişmek vitamin 
eksikliginden farksızdır. 

Dr. Mel Levi.ne, Misunderstood Minds 

Zaman birçok çocuk açısından agır agır ilerler. Uyumcu açı
sından ise geçmek bilmez� Beş dakika bile onlara sonsuzluk ka
dar uzun gelebilir. (Noel ' i  ya da bir arkadaşlarının dogum gü
nünü beklemelerinden söz etmiyorum bile . . .  ) Uyumcuları mo
tive eden şey bir şeyler ortaya çıkarma ya da başarılı olma iste
gi degil, hisleridir. İnsanlar onları sayılardan daha fazla i lgilen
dirdigi için, geleneksel zamanın yönetilmesi anlayışı onlar için 
pek bir şey ifade etmez. Bir arkadaşlarıyla yapacakları telefon 
görüşmesi, kısa süre içerisinde bitmesi gereken bir işten daha 
önemlidir . Bu tavır dogal olarak programları sabote eder. Bu
nun sonucu olarak da Uyumcuları sıklıkla bir yerlere geç kal
mış, son dakikada yetişmeye çalışır halde görebilirsiniz. 
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Uyumcular açısından en etkili yöntem, insanlarla birlikte ola
bilecekleri düzenli molalar vermektir. Bu bölünmeler diğer dü
şünce tarzındaki insanlara rahatsızlık verici gelse de, Uyumcu
nun kendisini daha mutlu hissetmesini ve verimli olmasını sağ
layacaktır. Bu sosyal canlılar için herhangi bir şeyi yalnız yap
mak zorunda kalmak verilebilecek en ağır cezalardan biridir. 
İnsanlarla ilişkileri kişisel görevlerinden üstün tuttukları için 
programlara uymakta da güçlük çekerler. Dikkatleri kolaylıkla 
dağılabilir. Öğretmenlerinin ve koçlarının her an "Yine nereye 
kayboldu?" diye iç geçirmesine şaşırmamak gerekir. Uyumcu 
çocuğunuzu, yaptığı işe dikkatini vermesinin ve zamanında bi
tirmesinin öğretmenlerini, arkadaşlarını ve sizi mutlu edeceğini 
söyleyerek motive edebilirsiniz . 

Sabahları Uyumcu çocuğunuzun uyanıp zamanında evden çı
kabilmesini sağlamak istiyorsanız, ne zaman, ne yapması gerek
tiği konusunda önceden uyarmayı ihmal etmeyin . Örneğin on 
dakika içinde giyinme işini bitirmeleri gerektiğini hatırlatmalı
sınız . Güne mutlu başlamalarını sağlayacak şekilde uyandırma
nız da işe yarayacaktır. Örneğin, zil sesi yerine kuş sesi çıkaran 
bir alarm bulabilirsiniz. Bu sayede keyfi daha ilk dakikadan kaç
mayacaktır .  

Uyumcular anne babalarının ve öğretmenlerinin "koçluğuna" 
ihtiyaç duyarlar. Sevdiklerinin ve hayvanlarının resimleriyle süs
lü bir ajanda alarak, önceliklerini ve hedeflerini yazmasına yar
dımcı olursanız, çocuğunuzun başkaları için koşuşturmak yerine 
zamanını kendisi için değerlendirmeye başlamasını sağlayabilirsi
niz. Bu yolla, dış dünyayla daha dengeli ve enerjik bir şekilde baş 
etmeye hazırlanmış olur. Çocuğunuzun zaman kavramını anla
masını sağlamakta etkili olabilecek yöntemlerden biri de aile al
bümündeki fotoğrafları kronolojik sıraya dizmesini istemektir. 
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Uyumcular, insanlarla birlikte olmak ister. Yalnız çalışmaları 
gereken zamanlarda, onlara çalıştıkları konunun önemini anlat
malısınız. Öğrenmenin güzelliğini kavramaları, kendilerine sos
yalleşme dışında da hedefler belirlemelerine yardımcı olabilir. 
Üzerinde çalıştıkları şey, kendileri için gerçekten önem taşıyor
sa, çok az çabayla başarılı olabilirler. 

Okul Uyumculara stres verir. Her ne kadar birçok insanla bir
likte olmak hoşlarına gitse de, sürekli geç kaldıkları, dikkatleri
ni yeterince vermedikleri için birçok dersten başarısız olabilir
ler . Zaman zaman tembelliklerinden dolayı eleştirildikleri, 
utanç verici durumlara düştükleri de olur. Bu konuda da, oku
la zamanında gitmesinin, başta öğretmeni olmak üzere insanla
ra verdiği önemin ve değerin göstergesi olduğunu anlatmanız 
işe yarayabilir . 

Uyumcular, kişisel yaşamlarında bazı insanlara ve bazı konu
lara aşırı bağlılık gösterebilir. Birçok şeyi aynı anda yapmak zo
runda kalmak Uyumcuları stresi sokabilir. Partilerden toplantı
lara, derslerden voleybol antrenmanlarına koşturmak bitkin dü
şürebilir . Uyumcu çocuğun önceliğinin sevmek, takdir edilmek, 
insanlarla birlikte olmak ve herkes tarafından kabul görmek ol
duğunu unutmayın . Bu yüzden de doğal olarak herkesin, her 
şeyin bir parçası olmaya gayret ederler. Onlara yardımcı olmak 
istiyorsanız, okul sonrası aktivitelerin idaresini ele alarak, makul 
düzeyde kalmalarını sağlayın . Bu sayede dinlenmeye, önlerin
deki mücadelelere hazırlanmaya ve dengeli bir yaşam sürmeye 
fırsat bulabilirler. 
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Uyumcuların Ev Yaşantısı 

İnsan olmanın fiziksel, duygusal, zihinsel ve nıhsal bayutlan 
birbirinden ayn degerlendirilemez. İçinde bulundugumuz ortamla 

uyum içinde olmamız da yaşamımızın tam anlamıyla bir 
bütünlüge kavuşmasını saglar. 

Sue Pearson, Tools for Citizenship and Life 

Uyumcu çocuğunuz çalışırken ya da oynarken yanında birile
rinin bulunmasından hoşlanır . İşlerin yolunda gitmesi için yardı
mınıza ihtiyaç duyarlar. Bu, her şeyi onun adına sizin yapmanız 
gerektiği anlamına gelmiyor .  Varlığınız bile kendisini güvende 
hissederek motive olmasını sağlayacaktır. Bu, bir takım çalışma
sıdır. Siz de üzerinize düşeni yapmalısınız! Örneğin bir işi siz 
alırsanız, birini de o alacak ve bu şekilde her şey hallolacaktır. 
Düşüncelerinizi sevgi dolu bir şekilde anlatabildiğiniz sürece 
tüm sözlerinizi dinleyecektir. Örneğin raflarını nasıl düzenleye
ceği konusunda öneride bulunabilirsiniz; büyük oyuncakları en 
a lta, kitapları onun üstündeki rafa, küçük oyuncakları da en üs
te koymalarını teklif edebilirsiniz. Aynı şekilde renkler üzerin
den hareket edebilir, her sıraya ayrı ayrı renklerdeki eşyaları diz
mesini önerebilirsiniz . Düzen işinin sorumlulugunu tek başları
na üstlenmek istemeyeceğini unutmayın . Bu yüzden ilk rafı siz 
dizdikten sonra, ikincisini dizmesini ondan isteyin . Yardımına 
ihtiyaç duyduğunuzu bilirse, elinden gelenin en iyisini yapmaya 
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gayret edecektir. İnsanlarla ilişkilerini güçlendiren bir şey söz ko
nusu olduğunda, iş bitene kadar sıkılmadan çalışacaktır. 

Uyumcular sıcak, rahat, uyumlu, bitkilerle, eşyalarla, gittikle
ri ve gitmek istedikleri yerlerin, arkadaşlarının ve akrabalarının 
fotoğraflarıyla dolu ortamlarda yaşamak ister. Bu görüntü size 
karmakarışık gibi gelebilir, ancak onların yanlarında ne kadar 
çok şey varsa kendilerini o kadar güvende hissettiklerini unut
mayın . Evet, bu biriktirme işini biraz abartırlar. En büyük sıkın
tılarından biri ayıklamayı bilememeleridir. Nelerin saklanacağı
na, nelerin atılması gerektiğine karar vermeleri konusunda sizin 
yardım ve desteğinize ihtiyaç duyacaklardır. Bu konuda biraz 
çaba harcamanız gerekecektir. Ancak emin olun alacağınız ödül 
buna değecektir. Onlara deneyimlerin ve anıların da en az ha
tıra eşyaları kadar değerli olduğunu anlatabilirseniz, koleksiyon 
yığınları yavaş yavaş azalacaktır. Gereksiz eşyalarından kurtula
rak diğer insanlara yardım etmiş olacağını, hatta daha az tüke
terek, bir anlamda dünyayı kurtaracağını anlatmalısınız . 

Eşyalarından ayrılmak bu çocuklar açısından hiç kolay değil
dir . Arkadaşlarını çağırarak dolabındaki eşyaları birlikte ayıkla
malarını önermeniz işe yarayabilir. Hatta bir elbise değiş tokuşu 
partisi bile düzenleyebilirler. Ancak sizin de orada bulunmanız
da yarar var. Aksi halde, sırtınızı döndügünüz an artık atılma za
manının geldiğine karar verdiğiniz dans kostümleri dolaptaki ye
rini tekrar alabilir. Kutular dolusu hatıra eşyası saklamak yerine 
birkaç hatıra defteri hazırlamasını sağlamanız da epey yararlı 
olacaktır. Saklanacak ve atılacak fotoğrafları seçmesi konusunda 
ona yardımcı olabilir, bir günlük tutmasını önerebilirsiniz. 

Uyumcular sahip oldukları şeylerin her an gözlerinin önünde 
olmasını isterler. Bu yüzden açık raflar idealdir. Bebekleri, kos-
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tümleri için kullanacağınız ayrı ayrı sepetler ya da raflar da olduk
ça yararlı olabilir. Ancak eşyalarını saklayabileceği yeni bir dolap 
almadan önce neleri saklayıp neleri atmasını istediğinize karar 
vermeli ve ona göre alışveriş yapmalısınız . Örneğin, resim malze
melerini ev yapımı kutularda saklamamalısınız. Bunlar hem çok 
fonksiyonel olmaz, hem de kısa sürede kırılıp, dağılır. Uyumcu
nuza renkli kutular alın. Bunları doldurmaktan zevk alacaktır� 

Uyumcular, eşyalarını türüne göre sınıflandırabileceği gibi, 
renklerine göre de sınıflandırmak isteyebilecektir . Bu sayede 
düzenden zevk almaya başlayacaktır. Kişisel, sıcak, canlı ve 
renkli organizasyon araçları kullanmak onları mutlu edecek, al
dıkları şeyleri yerine daha istekle koyacaklardır. Bu çocukları 
düzene sokma konusunda başarının anahtarı, bu renk sevgileri
dir. Dolaplarına, raflarına birer renk verin ve hangi renkteki do
laba ne tür eşyaların konulacağını anlatın . Odasını posterlerle, 
kuş tüyleri, deniz kabukları gibi doğal malzemelerle, eğlenceli 
şarkılar dinleyebileceği müzik sistemleriyle dekore edin . Çama
şıra yardım etmekten zevk alır. Bu nedenle kirli çamaşırlarını 
koyabileceği sepetler vermeniz de hoşuna gidecektir. 

Ödev yaptığı ortamın, bitkilerle, canlı renklerle süslenmiş, ra
hat ve sıcak bir yer olmasına gayret edin . Rahat rahat çalışabi
leceği geniş bir alan sağlayın . Kolay bir dosyalama sistemi geliş
tirin ki sınav kağıtlarını, aldığı ödülleri ve projelerini saklama 
alışkanlığı edinebilsin . Dosyaların her birini farklı renklerden 
seçin ve her birine canlı, çekici etiketler yapıştırın . Aldığı kart
postalları saklayabileceği klasörler de hoşuna gidecektir. 

Söz konusu olan kişisel bakım olunca, Uyumcular hazırlan
mak ve mükemmel görünmek için bol vakit harcayabilirler. 
Müşterilerimden birinin Uyumcu kızının, elbiselerine uygun 
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renklerde bir kurdele takımı vardı . Henüz yedi yaşında olması 
na ragmen, sırf güzel görünebilmek için hazırlık yapmak ugruna 
sabahları normalden de erken kalkardı . Zor olacagını biliyorum , 
ancak Uyumcu kızınızın elbiselerini ve aksesuarlarını şirndideı ı  
sınırlandırmazsanız, bir süre sonra kontrolden çıkabilirler� 

Uyumcuların birçok eşyası vardır ve yaşadıkları ortamlar darma
dagınık görünür. Ömegin, eve geldiginde çantasını, beslenme se
petini ve elbiselerini çıkarıp atacagı bir yer ayarlayın . Bu amaçla 
kullanabilecegi bir sepet ve askılıklar verin. (Bunları kullanması 
gerektigini de hatırlatın�) Bu bölgenin derli toplu durması görevi 
size kalacaktır. Yine de, bu sayede odası dagılmamış olacaktır. 

Uyumcular yardım etmekten keyif alır . Ona birtakım sorum
luluklar verin . Geçtigimiz günlerde bir anne ve kızının evini dü
zenliyordum. Önce anneye elbiselerini nasıl düzenleyebilecegi
ni anlattım . Kızı da annesini taklit ederek kendi elbiselerini top
lamaya başladı. Ona uyulması gereken kuralları anlatın ve bu 
kuralların herkes için eşit derecede geçerli oldugunu gösterin . 
Zaman zaman "günün yardımcısı" ilan edin ve ödül olarak akşa
ma ne yenecegini ya da hangi filmin izlenecegini seçme hakkı 
verin . Dogrudan sorumluluk almak istemese de size ve ailesine 
yardım edebilmekten mutluluk duyacaktır. Bakım işlerinden 
hoşlanırlar. Bu nedenle evdeki hayvanların bakımının sorumlu
lugunu ona verebilirsiniz. Ne yaparsa yapsın, ister önemli ister 
önemsiz bir şey olsun, yaptıgı işten dolayı duydugunuz minnet
tarlıgı dile getirmeyi ve sarılarak ödüllendirmeyi ihmal etmeyin . 

Evde uyulması gereken kurallar belirleyin . Ortak kullanılan 
alanlarda kendi odasında davrandıgı gibi davranamayacagını, is
tedigi yere istedigi şeyi dizemeyecegini, eşyalarını ortada bırak
maması gerektigini anlatın . Başlarda ara sıra hatırlatmanız gerek-
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se de, zamanla kurallara uymak onun için alışkanlığa dönüşecek 
ve kendiliğinden yapmaya başlayacaktır . Bazen bu kurallardan 
s ıkılarak, yalvarabilir, sızlanabilir, duygusal konuşmalar yapabi
l ir ,  tehditler savurabilir . Duygusal davrandığı için, işler istediği 
gibi gitmediği zamanlarda böyle tepkiler verebilir. Okulda öğ
retmenlerinin yanına en çok gidenler, evde saatler boyunca öğ
retmenlerini şikayet edenler genellikle Uyumculardır. 

Uyumcu çocuklar disiplin konusunda pek başarılı sayılmaz . 
Sorumluluk almak istemezler . Dolayısıyla hayalci beklentiler 
içine girmeyin . Ona ne yapması gerektiğini, kendisinden neler 
beklendiğini anlatırsanız, bunları yerine getirecektir . Onlara kı-
lavuzluk ve kontrol edecek birilerine ihtiyaç duyarlar. İnsanlara 
yardım etmekten keyif alır, kendilerine ve düşüncelerine değer 
verildiğini görmekten mutluluk duyarlar. Size güvenmelerini 
sağlarsanız, istediğiniz her şeyi yapmaya can atarlar. Uyumcu
lar kendilerine ihtiyacı olduğunu hissettikleri insanlarla daha iyi 
geçinir, kendilerini seven insanlarla vakit geçirmek ister. 
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Uyumcuların Okul Yaşantısı 

Bir velinin çocuguna verebilecegi en iyi egitim, 
kendi kendine ögrenmeyi ögretmesidir. 

A. P. Gouthey 

Danışmanlar, terapistler, öğretmenler, doktorlar, veterinerler, 
din adamları, aşçılar ve sosyal hizmet görevlileri, insanlara ve 
hayvanlara hizmet eden meslek kuruluşlarının temsilcileridir. 
Uyumcu çocuğunuzun bu mesleklerden birini seçmesi de kuv
vetle muhtemeldir . Çünkü Uyumcular, insanlarla iyi ilişkiler ku
rar, herkesle iyi geçinebilir, sosyalleşmekten keyif alır . Tonlarca 
arkadaşları vardır ve kalabalıklar arasında kendilerini daha rahat 
hissederler . Uyumcuların empati yeteneği inanılmaz derecede 
gelişmiştir. Arkadaşlarıyla birlikte üzülür, onlarla birlikte sevi
nirler. Bu yüzden de arkadaşları akıl danışmak amacıyla genel
likle onlara gelir . Bu çocuklar okulu bir sosyalleşme aracı olarak 
görür. Akademik kaygılar çok daha geri plandadır. Amaçları bir 
şeyler öğrenmek değil, sevilmek ve takdir edilmektir. 

Başta tiyatro, dans, müzik gibi gösteri sanatları olmak üzere 
çeşitli okul aktiviteleri sayesinde arkadaşlarını eğlendirirler. Bu
nu yaparken öğretmenine saygıda da kusur etmezler. Kimi 
Uyumcular spora da meraklıdır . Çünkü iyi bir takım olmanın 
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vo lunun, uyumlu olmaktan geçtiğinin farkına varmışlardır . Ta
k ı ın arkadaşlarına sadıktırlar . Takımın başarısı için geri planda 
k a lmaya razı olurlar. Antrenörlerini dikkatle dinler, kendilerin
ı l l ' ! l  istenilenleri yapmaya çabalarlar. 

Genel müdürlere verdiğim konferanslarda, şirketlerin insan 
k aynakları bölümünde genellikle Uyumcuların görev aldığını an
Lıtırım. Bu, tam da, insanların sorunlarına karşı duyarlı davranan, 
l 'V ve iş yaşamlarında uyumlu bir ortam oluşması için çaba har
l : ıyan Uyumculara göre bir iştir. Birileriyle sorun yaşadıklarında 
s ı kıntılarını içlerine atarlar. Sorun çıkmasını istemezler, çatışma
L trdan büyük rahatsızlık duyarlar. Okulda, kendilerini hassas his
settikleri dönemlerde öğretmenlerinin yanından ayrılmazlar. 

Uyumcular pazarlık ve tartışma konusunda pek başarılı sayıl
mazlar. Kimi zaman işi, karşılarındakilerin görüşlerini kendi gö
rüşlerinden üstün tutacak kadar ileri götürürler . Tartışmalar sı
rasında taraf olmaktan kaçınır, tartışmalı konularda mümkün 
olduğunca az yorum yapmaya çalışırlar. Uyumcu çocuğunuz si
zi üzmemek adına, kimi zaman, öyle hissetmese dahi, duymak 
istediğiniz sözleri söyleyebilir. İnsanları memnun etmeye çaba
larken kendi duygularını gizleyebilir . 

Uyumcular emin olmadıkları konularda utangaçlaşabilir, yor
gun ya da kırgın olduklarında ısrarcı davranabilirler. Öğretmen
leri ve arkadaşları Uyumcuları hem geveze, hem duygusal in
sanlar olarak değerlendirebilir . Bu durum zaman zaman sorun
lar çıkmasına yol açabilir. Uyumcuların okulu sevmeme neden
lerinden biri de başarısızlık korkusu olabilir . Öğretmenlerini et
kileyebilmek amacıyla yüksek notlar almaya çalışacaklardır, an
cak sosyalleşmekten çalışmaya vakit bulamayacağı için, notları 
büyük ihtimalle ortalamayı aşamayacaktır . Genellikle kendile-
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rinden istenilenleri yaparlar ve yaratıcılıklarını pek kullanmaz
lar. Tekrara dayanan, zorlu zihinsel analizler gerektiren konu
larda pek başarılı olamazlar. Testlerde, özellikle çoktan seçme
li testlerde zorlanırlar. Doğrudan uygulayarak öğrenmek, onla
ra daha uygundur . Grupça yapılan işler Uyumcu çocukların da
ha mutlu ve verimli olmasını sağlar . 

Ev ödevlerini yapması için sizin yanlarında bulunmanız, dü
zenli olabilmesi ve kalabilmesi konusunda yardımcı olmanız ge
rekir. Ödev yaparken bir yandan müzik dinlemek ya da arada 
bir kalkarak dolaşmak isteyebilir. Yine de, pek öyle görünmese 
de, ödevlerini yapacaktır. Uyumcular törenleri severler. Ev 
ödevlerini kendileri için özel bir yerde yapmak isterler . Ödev 
yaptığı yerde sevdiklerinin fotoğraflarının, onun açısından an
lamlı eşyaların bulunmasına dikkat edin . Böyle bir ortamda ra
hat bir şekilde oturup, "Şimdi çalışayım ki daha sonra arkadaş
larımla ya da ailemle birlikte olabileyim" diyebilir . İşlerini za
manında yapmasını sağlayabilmek için, yanında bir ajanda bu
lundurmaya gayret edin. İşleri bitirmeleri gereken tarihleri 
renkli kalemlerle işaretleme alışkanlığı edindirin.  Kapsamlı işle
ri bölümlere ayırmak işini oldukça kolaylaştıracaktır. Bu neden
le, işlerini sınıflandırabilmeleri amacıyla, renkli klasörler, her 
ders için ayrı defterler alın . Renkli resimlerden, çizimlerden 
oluşan, kişisel ve akademik hedeflerini gösteren çizelgeler ha
zırlayın . Tatlı tatlı dile getirmeniz ve kendisine düzenli destek 
vermeniz durumunda, kendisinden beklenenleri büyük ihti
malle yerine getirecektir. 

Çocuğunuza yardım edebileceğiniz bir konu da okul çantası
nı akşamdan hazırlamasını sağlamaktır. Bir liste hazırlayın ki, 
yanına alması gereken şeyleri unutmasın .  Örneğin : 
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• Öğle yemeği parası • Eşofmanlar 
• Müzik aletleri • Giriş kartları 
• Okul formları • Okul sonrası etkinlikler 
• Kütüphaneden alınan kitaplar • Özel eşyalar 
• Spor malzemeleri 

Sonuç olarak, Uyumcular genellikle okulda başarılı olur ve ar
kadaşlarının takdirini kazanırlar . Okul yaşantılarını eğlenceli 
kılmaya çabalarlar . Okul arkadaşlarının, öğretmenlerinin ve an
trenörlerinin sözünü dinlemeye gayret ederler. Reddedilme 
korkusuyla kendilerini ifade etmeye çekinmeleri durumunda 
�okulda sıkıntı yaşayabilirler. Bunun bilincinde olmalı, reddedil
me, öğretmenlerini hayal kırıklığına uğratma korkusu yaşama
dan hissettiklerini dile getirmesi konusunda onu yüreklendir
melisiniz. Düzene girme işine sosyal bir boyut katarsanız, başa
rılı olma şansınız artar. 

Köpeklerin Oyun Anlayışı 

Çocukların isteklerine kulak verin. Onları kendi kararlarını 
almaları konusunda yüreklendirin. 

Denis Waitley 

Oyun zamanı Uyumcuların en eğlendiği zamandır . Oyun, 
onlar için özgürce hareket etmek, dans etmek, konuşmak ve di-
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ğer çocuklarla birlikte olmak anlamına gelir . Tek başına oyna
nan oyunlar, sakinlik, Uyumcunun ilgisini çeken şeyler değildir. 
Bu aktif oyuncular her an hareket halinde, her an eğlencenin 
içindedir. Ancak, oyun oynarken çevresindekileri memnun et
mek için çabalayan Uyumcu çocuğunuza gerektiğinde "hayır" 
demeyi öğretmelisiniz . Aksi halde, tüm okulu her hafta pijama 
partisine davet edebilir! Müşterilerimden birinin oğlu, düzenle
yeceği dogum günü partisine başta sadece birkaç arkadaşını da
vet etmeyi planlıyordu. Ancak, diğer arkadaşlarının davet edil
mediğini öğrenmesi durumunda üzüleceğini düşünerek, tüm 
sınıfı davet etmeye karar verdi! Annesi Angela, "Neyse ki do
lapta yeterince pasta vardı" demişti . 

Uyumcular her an bir şeylerle meşgul olmayı sever. Dikiş dik
mek, marangozluk yapmak ya da bir gösteriye hazırlanırken bir 
yandan yemek yapmak. . .  Hiç fark etmez; yeter ki oyalanacak
ları bir şeyler olsun . Oyun, Uyumcuların yıldızının parladığı an
lardır. Bu çocuk gerçek bir eğlence merkezidir. Hal böyleyken, 
neden odasına renkli bir köşe yapmıyorsunuz ki? Bir okuma kö
şesi hazırlayabilirsiniz . Ya da bir tiyatro köşesi . . .  Hatta bir giyi
nip süslenme köşesi bile olabilir. 

Bu çocuklar beysbol kartlarından oyuncak bebeklere dek ken
dileri için hatırası olan her şeyi saklarlar. En değerli hazineleri
nin her an yanlarında olmasını ister, yanlarında yoksa onlar hak
kında saatlerce konuşabilirler. Dolayısıyla, eşyaları ve oyuncak
ları onlar için çok değerlidir . Ancak arkadaşlarıyla oynamak, çı
kıp dolaşmak da eşit derecede değerlidir. Konuşmak, sohbet et
mek Uyumcular açısından çok önemlidir . Bu nedenle, yemek 
saatlerinde birlikte sohbet etmeyen ailelerin, Uyumcu çocukla
rını daha hoş sohbet gruplarına kaptırması mümkündür. 
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Oyuncakları için ayrı bir dolap yaparak, belirli aralıklarla oda
s ındaki oyuncakları değiştirebilir, bu yolla farklı oyuncaklarla 
oynamalarını sağlayabilirsiniz . En sevdikleri oyuncaklar tüylü 
hayvanlar ve insanlarla birlikte oynayabilecekleri kağıt ve masa 
oyunlarıdır . Oyuncaklarla ilgilenen insanlar hoşlarına gider, 
ruhlarını besler. Her şeyi renkli ve eğlenceli bir şekilde sunarsa
n ız, tatmin olduğunu hissedecektir. 

Oyuncaklarını odasından çıkarmamasını, salonda oynamama
sını sağlayın . Çocukların dağınıklığını önlemede kullanılan ilk 
savunma yöntemi, çocuğun dağıtabileceği alanları sınırlamak-
,.tır. Alışveriş yaparken özenli davranın, sadece ihtiyacı olan şey
leri alın. Aynı şekilde sadece belirli zamanlarda oyun oynama
sına izin verebilirsiniz . Bu konuda tutarlı davranmazsanız, oda
s ındaki oyuncak sayısı her geçen gün daha da artacaktır. Kendi
leri için anlam ifade eden, güzel anıları çağrıştıran şeyleri sakla
mak, güvende hissetmelerini sağlar . 

Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanan Uyumcu çocuklar, 
kendilerini birçok farklı şekilde ifade edebilir. Yaptıkları, sahip 
oldukları her şey insanlarla ilişkilerini geliştirmeye yöneliktir. 
Sürekli bir şeyler topladıkları için, düzenli olarak temizlik ve 
ayıklama yapmanız gerekir. Bunu yaparken onun yanında olun . 
Acele etmeyin, gerekirse bir gününüzün tamamını bu işe ayı
r ın .  Bu yöntem işe yaramazsa, haftada bir, örneğin Pazar ak
�amları ufak çaplı bir temizlik yapmasını önerin . Bu süreç bo
yunca yanında olmayı ve onu desteklediğinizi göstermeyi ihmal 
l'tmeyin . Yoksa bu iş tahmininizden de uzun sürebilir. Oyun
caklarının nereye gideceğini bilirlerse, verme konusunda daha 
i stekli olac�klarını da unutmayın . 
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Uyumcu Çocuğunuzu Yetiştirirken . . .  

Nereye gi.dersem gi.deyim Pooh 'u yanımdan ayınnıyorum. 
Pooh 'a, "Sen olmasan ne yapardım?" diye soruyorum. 

"Öyle!" diye yanıtlıyor Pooh. "Tek başına sıkılırsın. 
Ama birlikte olursak her şeye katlanabiliriz. 11 

A. A. Milne, Winnie the Pooh 

Uyumcu çocuklar neşe ve mutluluk dağıtmak ister. İnsanlar
la yakın ilişkiler kurar, karşılarındakileri anlarlar . Onları dikkat
le dinler, rahat ettirir, hediyeler verirler . Zamanlarını karşıların
dakine ayırmaktan çekinmez, tüm varlıklarıyla onların hizmeti
ne girerler. Arkadaşlarıyla birlikte olmalarına izin verin ki ne 
kadar harika, anlayışlı, bir insan olduğu konusundaki övgüleri 
dinleyebilsin . 

Uyumcu çocuğunuzun kişiliğine uygun şekilde düzene gir
mesine yardım edebilecek, odasını ve mutfak masasını topla
masını sağlayacak, bir akıl hocası bulun; her ailede düzen me
raklısı en az bir kişi vardır . Davranışlarınızla örnek olarak so
rumluluk almayı öğretin . Sizi mutlu etmek amacıyla, sizden 
gördüklerini uygulamaya gayret edecektir. Unutmayın, sistemi
nizin etkili olabilmesi için hem onu hem de arkadaşlarını eğlen
dirmesi gerekir� İşte size sıkılmadan düzenli olmalarını ve dü
zenli kalmalarını sağlayabilecek önerilerden bazıları : 

• Duygularını dikkate alın . 

• Onlara ne kadar değer verdiğinizi anlatın . "Kitaplığın üzeri
ne tırmandığını gördüğümde düşmenden korkuyorum" de
yin örneğin . 
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• Bir "gurur duvarı" hazırlayın . Başta insanlara ettiği Yrardım
lar olmak üzere, yaptığı güzel şeyleri sıralayın . 

• Bu çocuklar onay görmek ister . Onay görmek kencdilerine 
güvenlerini artırır . "Seninle gurur duyuyorum" derrneyi ih
mal etmeyin . 

• Başka insanların önünde azarlamayın, utandırmayını . 

• Bir şey istemeden önce onunla ne kadar ilgilendiğinıizi, tak
dir ettiğinizi, destek verdiğinizi gösterin . Odasını t'oplama
sını istiyorsanız, "Yeteneklerini ve becerilerintakdilr ediyo
rum. Eminim harika bir iş çıkaracaksın . Şimdi gid:ip odanı 
toplar mısın?" deyin . 

• Dürüst davranın . Bir şey gizlediğinizi hemen anlar'lar. 

• Tutarlı ve güvenilir bir ortam yaratın. Hazır olduğundan 
emin olmadan ani değişimlere gitmeyin. 

• Hedefler belirlemesine yardımcı olun . Bu hedefl�rini yeri
ne getirdiğinde ödüllendirin . 

• Kendi kararlarını kendisinin almasına ve verdiği s(:izleri tut
masına yardım edin . 

• Kuralları gevşetin, daha eğlenceli olun . 

Uyumcu çocuklar "hayır" demekte zorlanır. Başka insanların 
istek ve ihtiyaçlarına kendininkilerden daha fazla örıem verir. 
Bunun iyi yanları da vardır, kötü yanları da. Başkalarına yar
dımcı olmaktan hoşlanırlar . Düzenli olmaları da insahlara daha 
fazla yardım etmelerine yardımcı olacaktır. Ancak arada bir 
dinlenmeleri, kendilerine zaman ayırmaları da gerekir. Onlara, 
bunu yapmasının ne kadar iyi olacağını anlatın . 

Bir yığın eşyası olduğunu unutmayın ve ayrıntılara çok fazla 
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önem vermesini beklemeyin . Çocuğunuz etkili ve verimli ol
maktansa popüler ve kibar olmayı tercih edecektir. Düzenli ol
ması da insanlarla ilişkilerini geliştirmesine yaramalıdır. Bu ne

denle odasını düzenlerken yanında bulunun ve ona destek olun . 
Sizin de yardımınızla, Uyumcu çocuğunuz, kendi eğlenceli stili
ne uygun bir düzen kurma konusunda oldukça başarılı olabilir. 

Uyumcu Tarza Genel Bakış 

Amaç: İnsanlar ve eşyalarıyla uyum içinde yaşamak. Çevresi, 
geleneksel düzen anlayışına oranla daha gevşek kurallar çerçe
vesinde düzenlenmelidir. 

Mekanı düzenleme tarzı: İnsanlarla bulunduğu ortam arasın
da uyumlu, huzurlu ve rahat bir ilişkinin kurulmasını ister. 

Güçlü yanları : Başkalarının istek ve ihtiyaçlarına karşı hassas 
ve cömerttir. İnsanların yardımına koşar. 

Zayıf yanları : Sürekli meşgul olduğu için kendi eşyalarını dü
zene sokmaya zaman ayıramaz. Dakiklik ve verimlilik onlara 
zor gelir. İnsanların duygularını işin veriminden daha fazla 
önemser. 

Uyumcu Tarz: Zaman (.� . ' 

Ajanda: Kendisini motive edecek bir şeylere ihtiyacı vardır. 
Bu yüzden ajandasının üzerine arkadaşlarının ve aile üyelerinin 
fotoğraflarını yapıştırabilirsiniz . Ajandalarını odasında, görebi
leceği bir yere koyun. Zaman kavramını kişiselleştirerek öğren
mesini sağlayın. Sevimli saatler ya da hayvan sesleri çıkaran 
alarmlar alın . Zaman kavramını çekici kılacak herhangi bir şey 
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işe yarayabilir . 

Yapılacaklar listesi: Ödevler, ev işleri, hobiler gibi konuların 
herbiri için ayrı ayrı listeler hazırlayın . Tıpkı Düzenci çocuklar 
gibi, geniş kapsamlı işlerle başa çıkmakta çok başarılı değildir. 

Hedefler: Tüm ihtiyaçları ve istekleri diğer insanlara yönelik
tir . Kendisine yeterince zaman ayırmasına yardımcı olun . 

Güçlü yanları: İnsanlarla, hayvanlarla, doğayla iç içe olmayı 
sever. İnsanlarla birlikte olmayı zaman kavramından daha çok 
umursar. 

Zayıf yanları : Yardım edilmezse yaptığı programlara sadık ka
lamaz. 

Uyumcu Tarz: Ev 

Yatak odası: Her şeyin dört bir yana saçıldığı, renkli, hareket
li odaları sever . Odasını kendisini mutlu hissettirecek kıyafetler, 
oyuncaklar, çiçekler, resimlerle süsler. 

Dolap: Eşyaların renklerine göre sıralanması daha etkili ola
caktır . 

Çekmeceler: Farklı eşyaları için farklı renklerde çekmeceler, 
kutular ve sepetler alın . 

Bunları çok düzenli sıralamayın . Üst üste koyun . 

Hatıra eşyaları: Neleri ne kadar saklayacağı, neleri atmaları 
gerektiği konusunda kurallar belirlemelisiniz. Olabildiğince çok 
şeye çaba harcamadan ulaşmak ister. 

Depolama: Ne kadar çekici olursa o kadar işe yarar. Güzel gö
rünümlü şeyler hoşlarına gider. Kutularına ayrı renkler vermek 
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de işe yarayacaktır. 

Güçlü yanları: İnsanlara yardım etmekten zevk alır. Kendile
rine mutlu günlerini hatırlatan eşyalarının çevrelerinde bulun
masını isterler. 

Zayıf yanları : Neleri saklayacağına, neleri atacağına bir arka
daşıyla birlikte karar vermesi gerekir. 

Uyumcu Tarz: Okul 

Ev ödevleri : İnsanların çevresinde bulunduğu ortamlarda da
ha rahat eder. Ödevini bitirmesi gereken zamanı birilerinin be
lirlemesi ve yumuşak bir dille bildirmesi gerekir. 

Güçlü yanları: Sosyal ve yardımseverdir. Hem arkadaşları, 
hem öğretmenlerine kibar davranır. Yaptığı şeylerin ins.anların 
işine yaradığını görürse daha azimli çalışır. 

Zayıf yanları: Görevlerini zamanında bitirmekte güçlük çe
ker. Ders çalışmak yerine arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih 
eder. 

Uyumcu Çocuğunuzun D üzene 
Girmesine Yardım Edebilmeniz İçin . . .  
• Bir düzen arkadaşı edinmesini sağlayan . 

• Bir şey yapmasını isterken dikkatli davranın. Sesinizi yumu
şatın. Sıcak ve eğlenceli davranın . 

• Uyumcu çocuğunuza takdirinizi övgülerle, alkışlarla ve ufak 
tefek hediyelerle sık sık gösterin . 

• Müziği sever . Müzik dinlerken çalışmak, düzenli olmasına, 
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ev ödevlerini yapmasına ve arkadaşlarıyla eğlenmesine yar
dımcı olur. 

• Kendisinde güçlü duygular uyandıran renklere olumlu tep
ki verir . Dolaplarını farklı renklerde sınıflandırın . Örneğin, 
okul eşyalarını kırmızı dolaba, gündelik eşyaları sarı dolaba 
koymasını sağlayın . Bu sayede neyin nerede olduğunu çok 
daha rahat hatırlayacaktır. 

• Hatıra eşyalarına bayılır. Masalarına çeşitli fotoğraflar koy
mak, ev ödevlerini yapması konusunda motive edecektir. 
Bu sayede, yanında kimse yokken bile kendisini yalnız his
setmeyecektir. 

• Onun açısından anlamı olan eşyaları depoda, garajda, çatı 
katında saklamayın . Rahatça ulaşabileceği bir yerde durur
larsa, kendisini daha rahat hisseder . 

• Yüzleri ve görüntüleri unutmaz. Eşyalarını sakladığı kutula
rın üzerine, etiket yerine, fotoğraflar yapıştırın . 

• Çocuklar benmerkezcidir . Eşyalarını, odalarını önemserler. 
Gereksiz eşyalarını atmaya zorlamanız olumsuz etkiler ya
ratacaktır. Bu yüzden ne istediğine, nelere ihtiyacı olduğu
na kendisinin karar vermesini ve ileride alınmasını istediği 
şeylerin listesini çıkarmasını sağlayın. İhtiyaçlar yerine geti
rilmelidir. İsteklerinin karşılanması hayattan daha büyük bir 
keyif almasını sağlayacak, istek listeleri aynı zamanda ala
cakları ödüllerin listesi olacaktır . 

• Gereksiz eşyaları ayıklama işlemi ona çok zor gelebilir . Kul
lanmayacağı şeylerin nereye gideceğini anlatın, hatta kendi
sinden tanıdığı insanlara dağıtmasını ya da geri dönüşüm 
merkezlerine götürmesini isteyebilirsiniz . 
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YENİLİKÇİ TARZ: "AT" 

Beşinci sınıfta kendime inanmamı saglayan harika bir 
ögretmenim olmuştu! Bana, düşünce tarzımın sadece farklı 

olmakla kalmadıgını, çok özel oldugunu anlatmıştı. 

Barbara Meister Vitale, Unicorns Are Real 
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E 
than bir başına yaşamayı seven yabani bir çocuktu . Kısa 
süre içerisinde çok değişik alanlarda çok miktarda bilgiyi 
değerlendirme ve aynı anda 100 ayrı projeyi yürütme be

cerisi vardı . (Evet, Yenilikçiler zamanı değerlendirme ustası
dır . )  Sorun çözme yeteneği güçlü olan Ethan, mekanın kullanı
mı konusunda da ustalaşmıştı . Odasının düzenini, ürettiği mil
yonlarca fikir uyarınca, sürekli değiştirip duruyordu. 

Ailesi beni aradığında, Ethan çok disiplinli bir yatılı okula 
başlamak üzereydi . Ethan ' ın kendisine verilen tüm işleri -hep 
tam zamanında- yaptığını söylüyor, yine de çocuklarının gide
rek artan sorumluluklarıyla başa çıkamamasından çekiniyorlar
dı . Ethan 'la birlikte her ay için farklı bir resim kullandığımız 
renkli bir takvim hazırladık. Bu sayede hiç sıkılmadan tüm so-
rumluluklarını yerine getirebildi. ' 

Yenilikçi çocukların düzen konusunda karşılaştıkları birtakım 
özel güçlükler vardır. Özgürlüklerine düşkündürler! Bir at gibi, 
tutku ve heyecan içerisinde özgürce dolaşarak düzen tanrılarının 
sabırlarını zorlarlar. Yenilikçi çocuklarla atların birçok ortak özel
liği vardır. Her ikisi de hareket edebilmek ve keşfedebilmek için 
özgürlüğe ihtiyaç duyar, kural ve sınırlamalara direnir, bağımsız 
ve yaratıcı olmaya çabalarlar . Atlar sürekli hareket halinde, öz
gürce dolaşabilecekleri yerler, yeni maceralar ararlar . Bu özellik
lerde birini, hele ki bir çocuğu, kontrol etmek kolay değildir. 

Atların birçok masalın kahramanı olmasına şaşmamak gere
kir. Atlar birçok harika özelliği bir arada barındırır. Güçleri ve 
dirençleri yere sağlam basmalarını sağlar. Güzellik ve zarafetle
ri ise çok farklı alemlere yükselmelerine yol açar. Antik çağlara 
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dair birçok öyküde atların içgüdülerinin ve altıncı hislerinin gü
cünden söz edilir. Aynı şekilde, Yenilikçi çocuklar da büyüleyi
ci yaratıcılıklarını karizmalarıyla süslerler. Yeni ve alışılmadık 
fikirlere olan merakları, gündelik hayatın tekdüzeliginden kur
tulmalarını saglar. 

Tarih boyunca uygarlıkların kurulmasında atların önemli kat
kıları olmuştur. Antik kültürler atların gücü üzerinde yüksel
miştir. Atlar bir ulaşım aracı ve güzel bir hayvan olmaktan öte, 
ülkenin zenginliginin sembolü haline gelmiştir. Atlar çok di
rençli canlılardır . Çok agır yükleri çok uzun mesafeler boyunca 
taşıyabilirler . Tıpkı, tutkuyla baglandıgı işler üzerinde zaman 
sınırı tanımadan uzun saatler boyunca çalışabilen Yenilikçi ço
cuklar gibi, ağır görevleri kararlılık içinde yerine getirirler. Ma
cera ve keşif ustası olan atlar ve Yenilikçiler bilinmeyenler ale
minde çok rahat ilerler. Yaban atlarının güzelliğinin bir benze
ri yoktur. Bu güzellik, tıpkı Yenilikçi çocuklar gibi, bizi günde
lik hayatın sıkıntılarından uzaklaştırarak çok daha yüksek bilinç 
ve yaratıcılık alemlerine taşır. 

Düzen söz konusu olduğunda, Yenilikçi çocuk kurallar ve 
alışkanlıklar konusunda sıkıntı yaşayabilir . Bütün bunlar ona kı
sıtlayıcı ve sıkıcı gelir . Başlangıç itibariyle düzen konusunda he
vesli davransalar, hatta orijinal çözümlerle ortaya çıksalar bile, 
bu ilgilerini uzun süre korumaları zordur. Bir güçlükle karşılaş
tıklarında aynı şeyi tekrarlamak yerine tekerleği tekrar icat et
meyi tercih edebilirler. Sonuçlarını bildikleri şeyleri yapmayı 
tercih etmezler. A noktasından B noktasına belirtilen rota uya
rınca ilerlemek yerine, kabus gibi bir düzensizliğe razı olurlar. 

Yenilikçi çocukların yapmak istediklerini hayata geçirme ko
nusunda çevresindekileri ikna etme gibi de bir yeteneği vardır. 
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Kendilerine güvenli ve ikna edici davranırlar. Ancak evcilleşti
rilme konusunda yardıma ihtiyaç duyarlar! Tıpkı yabani atlar 
gibi, Yenilikçiler de aynı anda farklı yönlere doğru dörtnala iler
leme isteği duyar. Başıboş bir halde dolaşır, her an hareket ha
linde yeni şeyler ve bunları uygulayabilecekleri yeni yöntemler 
bulurlar. Ayrıntılar ilgilerini çekmez. Kim, yabani bir atı durdu
rarak, ayrıntılara göz atmasını sağlayabilir ki? 

İşleri zamanında bitirmek Ethan açısından Alexis 'ten bile da
ha büyük bir sorundu . Kimse, -ne ailesi, ne öğretmenleri ne de 
arkadaşları- ne zaman gelivereceğini bilemezdi . Geleneksel çö
züm yöntemleri Yenilikçiler üzerinde etkili olamaz . Alarmlı bir 
saati kursanız da, telefon ederek uyarsanız da, yaratıcı düşünce
lere daldığı an her şeyi unutup gidebilirler. Ethan, bu soruna, 
günün birinde, durup dururken bir çözüm geliştirdi . Müziği ve 
beste yapmayı seviyordu. Klavyesini programlayarak belirli iş
lerin zamanı geldiğinde farklı melodiler çalmasını sağladı . O.kul 
zamanının, ödev zamanının, yapılacak her İşin, ayrı birer şarkı
sı vardı . Neyse ki, ailesi ve kardeşleri de müziği seviyordu . Bu 
sayede, evin içinde çınlayıp duran şarkılar sorun yaratmadı . 

Ethan düzen işlerine pek ilgi göstermiyordu; kırk yılda bir 
belki� Annesi ve babası sürekli peşinden koşmak, eşyalarını top
lamak zorunda kalıyordu. Ethan kendi havasındaydı . Babası Et
han' ın becerilerine saygı duyuyordu. Bu nedenle hem Yenilikçi 
oğlunun doğuştan gelen ihtiyaçlarını, hem de evde yapılması 
gerekenleri birleştiren yepyeni bir yaklaşım ortaya çıkardı . Bu 
yaklaşım uyarınca yeni, heyecan verici olaylar -aile gezileri, ta
tiller, okulun açılışı gibi- öncesinde Ethan odasını ve dolabını 
toplayacaktı . Babasının bulduğu bu çözüm işe yaradı . Kendisi
ni bekleyen yenilikler Ethan ' ı  motive ediyor ve ödülünü alabil
mek için gereken angaryaları keyifle yapıyordu. Dolaplar Yeni-
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l ı k<;ilerin işine yaramaz . Ethan açısından gözden ırak olan gö
ı ı ı l lden de ırak sayılırdı . Eşyaları genellikle dolabının içinde de
ı', İ 1 ,  üzerinde yığılı dururdu. 

Okul Ethan 'a  zor geliyordu . Elbette ki yeterince zekiydi, an
ı ak kurallar, ayrıntılar ve düzenli yapı kişiliğine ters düşüyordu. 
S i i rekli dikkati dağıldığı, pencereden dışarı bakarken yakalandı
r.ı için öğretmenleri, dikkatini derse verebilmesi amacıyla, Et
l ı an ' ı  en ön sıraya oturtmuştu . Ethan başlarda bu özel muame
l ı ·den rahatsız olmuştu . "Bana da herkes gibi davranılmasını is
i i yorum� " diyerek ağlamaya başlamıştı . Zaman içerisinde, aile
\ i nin ve öğretmenlerinin de yardımıyla, öğretmenlerinin deste
r, i  olmazsa, dersleri takip ederek katılmazsa yaratıcılığının ve 
ı.ı·kasının boşa gideceğini anladı . Kimi şeylere tutku derecesin
ı k· bağlanan, kimi şeylere ise zerre kadar ilgi göstermeyen Et
l ı an, öğretmenlerinin üzerine titremesi sayesinde, ders ve oyun
l arı  arasında daha dengeli bir ritim yakaladı . 

Ethan' ın ilgisini çeken bir şey olduğunda dikkatli olmanız ge
ıd<irdi) Bir işin peşine düştüğünde kimse ona engel olamazdı. 
1 ! er ne kadar kimseye zarar vermek gibi bir niyeti olmasa da, 
gerektiğinde sert davranabilirdi. Kendi kendine saatlerce, sıkıl
madan oynayabilme özelliği vardı . Her an yeni bir şeyler keşfe
d iyor, yaratıyor, hayal ediyordu . Yeni oyunlar icat ediyor, arka
daşlarını da bu kapsamlı maceralarına katılmaya çağırıyordu . 

Yenilikçiler, sistemli, dikkatli, düzenli olarak adlandırılan Dü
ı.encilerin tam tersidir . Hiç boşuna beklemeyin, asla da öyle ol
mayacaklardır . Düzenli olmak istedikleri zaman içgüdüsel bir 
t aarruza geçebilirler. Her şeylerini fırlatır atar, iki üç hafta son
ra ise attıkları o voleybol topuna ihtiyaçları olduğunun farkına 
varırlar. Ardından da sizden yardım istemeye başlarlar. Kendi 

121 



H E R  Ç O C U K  F A R K L I  D Ü Ş Ü N Ü R  

yarattıgı bu karmaşayı kendisinin çözmesi konusunda onu y ı ı  
reklendirirseniz, bunu başaracaktır. Zorla bir şey yaptırma ı ı ı .  
gerekmez. Bu harika çocugun kendisini güvende hissedebilı · \  ı · 

gi, özgürce dolaşabilecegi bir ortam yaratmasına yardım ede\ ı · J . 
sistemler geliştirmeniz yeterli olacaktır . 

Yenilikçiler olabildigince özgür olmak ister. Bu çocukla r ı ı ı 
harika fikirleri vardır: Bu nedenle, birlikte düşünüp, kararl a ı  ı 
birlikte almanız yararlı olacaktır. Yenilikçiler liderlik etmeyi sı · 

ver. Güçlü zihinleri ve yaratıcılıkları sayesinde de bunu çok i v ı  
becerirler. Denetimi onlara bırakıp uzaktan gözlemekle yet i 
nin . Bu sayede her ikiniz de kazanacaksınız . Siz yabani atın ı z ı  
biraz evcilleştirmiş olacaksınız, o da  düzenli olmanın yeni v ı  · 

heyecan verici yollarını bulmanın tadını çıkaracak. 

Yenilikçilerin Düşünce Tarzı 
Rene üzüntü içinde yatagına kıvrıldı. Gözlerini tavana dikti. 

Tavan odasının darnıadalı.nık olmayan tek yeriydi. 
Kendi kendine, "Keşke bu darmadagınık yer yerine tavanda 

yaşayabilseydim" dedi. 

Julie Glass ve Richard W alz, 

The Fly on the Ceiling 

Yenilikçi çocugunuz büyük ihtimalle şu tanıma oldukça uya
caktır : Hemen her zaman geç kalır, randevularına vaktinde gel
mez, aynı anda iki işi birden yapmak zorunda kaldıgında zorla
nır, masasında oturup çalışamaz . . .  Bunlar size tanıdık geldi mi? 
Bu çocuga odasını düzene sokmasını söylediginizde sizi birka�' 
dakikalıgına dinleyecek, önerilerinizden bir kısmını yerine ge
tirmeye çalışacak, kendisi birtakım yöntemler geliştirecek ve bir 
süre sonra ilgisini tamamen yitirecektir. Çünkü yapılmayı bek-
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l ı · ycn bilimsel icatlar, yönetilmeyi bekleyen orkestralar vardır! 
l ' ı · ki, bu zorlu çocuğun işlerini nasıl yoluna sokabilirsiniz? Her 
•11 ·yden önce eğlenceli ve hareketli bir şeyler yapmalısınız. Çok 
l ı a rcketli olan bu çocuklar, en iyi hareket halinde öğrenirler . 
< >na hoplayıp, zıplayabileceği bir alan yaratmalısınız . 

Yenilikçi çocuğunuza düzenli olmayı eğlenceli, yaratıcı bir 
.,, ( 'kilde, mümkün olabildiğince az kural ve sınırlama dahilinde 
ı ıgretmelisiniz . Önemli olan onunla nasıl konuştuğunuz ve ko
ı ı uya nasıl yaklaştığınızdır. Düzene girme işi eğlenceli bir şekle 
:.okul ursa, Yenilikçi çocuk, bu işe de büyük bir enerj iyle sarıla
ı aktır . Tek ihtiyacı olan şey, arada bir kendisini dürtmenizdir! 
Kimi zaman ödüllendirmek de işe yarayabilir . 

Peki, işe nasıl başlamalı, düzenli olmasına kılavuzluk etmek 
ı� in neler yapmalısınız? Yenilikçi çocuğun sembolü attır. Bu ne
ı l l' llle onun mantığına ya da isteklerine değil, tutkularına, vahşi 
ı ·nerjilerine ve fiziksel ustalıklarına seslenmelisiniz. Örneğin, oda 
t ı · mizliğini bir tür spor oyunu haline getirin. Gösterişli, dramatik 
l ı areketleri sever. Bu yüzden istemediği oyuncakların tamamını 
l ı ir poşete doldurup garaja kadar taşımasını isteyebilirsiniz . An
ı ak harekete geçtiği andan itibaren çok dikkatli olun! Kendisini 
işe heyecan ve şevkle kaptırırsa, bedenini gereğinden fazla yora
l ı i lir. Onu harekete geçirip yüreklendirin yeter. Enerjik bir şekil
ı il', büyük bir hızla toplanmaya başlayacaktır! Bu işlerin kendisi
ı ı i  enerjik hissettirdiğini görmek de hoşuna gidecektir. 

Yenilikçilerin soyut planlama ve teorik düşünce konusunda 
doğal bir yeteneği vardır. İlgilerini çekmesi durumunda düzenli 
ı ı lma becerisine de sahiptirler. Sorun çözme, yeni ortamlara 
ı ı yum gösterme konusunda usta oldukları için, bir sonraki adımı 
da planlayıp, dolaplarındaki tüm giyecekleri ne yapacaklarına 
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karar vereceklerdir. Ancak bunun için sizi, sözünü dinlemeni ·ı 
ve mükemmel yöntemini uygulamanız konusunda zorlayacak 
tır. Doğrusu, öne sürdüğü çözümler genellikle dahiyane şeyll' ı 
olacak ancak kimileri pek pratik olmayacaktır . Böyle bir durum 
da ne mi yapacaksınız? Bu çocukla birlikte bir şey yapmaya ba� 
lıyorsanız sarsılmaya hazır olmalısınız . Amacı elindeki işi biti r 
mek değil, yeni ve heyecan verici bir şeyler keşfetmektir. Bol bo l  
ara verirler. Keyifleri yerindeyse çalışırlar. Bu nedenle sık sık kı 
sa molalar vermelisiniz. Odasını toplama havasında olup olma 
dığını takip edin ve keyfinin yerinde olduğunu anladığınız an ça 
lışmaya devam etmesi konusunda motive edin . 

Kendi düzen tarzını kendisinin belirlemesine, yaratıcılık tut 
kularını kullanabileceği, bu sayede düzenli olma işinden key i l  
alabileceği yöntemler geliştirmesine izin verin . Kendisini özgü ı 
ve zinde hissedebilmesi i�n geniş alanlara ihtiyacı olduğunu da 
unutmayın . Tutkularına destek olun . Düzen konusunda yepyc 
ni fikirler geliştirmesi konusunda yüreklendirin . Bu heyecan ı ·  
nın hem onun, hem sizin ilerlemenizi sağlayacağından şüphe 
niz olmasın . Düzen anlayışı nedeniyle sürekli azarlamak yerine ,  
kendisini rahat hissedebileceği bir ortam yaratın . Şu anda rulı 
hali odasını toplamaya müsait değildir . Konu kapanmıştır� Ko 
lay, doğrudan çözüm önerileri getirmeye çalışın . 

. 
Yenilikçi çocukların düşünce tarzı yeterince anlaşılmış, takdi ı  

edilmiş değildir . En az ciddiye alınan onlardır. Oysa birçok aç ı ·  
dan en yararlı olanlar da onlardır. Onlar gerçek birer yaratıcıdır . 
Her an yeni bir bakış açısı, yeni bir hedef getirebilirler .  Ancak 
tüm sanatçılar gibi biraz aceleci, biraz mantıksız davranabilir
ler . Kontrol edilmeleri güçtür. Yenilikçi çocukların bu özellik 
leri kimi zaman sıkıntı da verebilir. Çünkü statükoyu sarsarlar .  
Bu sağlam kafalı, güçlü çocuklar kurallar çerçevesinde rahat 
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l ' l lemez, soğuk, kaba hatta garip görünebilirler. 

Aşağıda Yenilikçi çocukların özelliklerini bulacaksınız. Ama
' ımız onları basit tanımların içine hapsetmek değil, çocugunu
ı. l t n  beceri ve yeteneklerinin farkına varmanıza yardım etmek
! i r .  Çocuğunuzdaki bu özellikleri nasıl değerlendirdiğinizi göz
l ı ·mleyin . Kimileri ilk bakışta olumsuz gelse de, biraz düşünün
' ı' olumlu yanlarını da görebileceksiniz . Örneğin, iddialı sözü 
ı l k  bakışta saldırgan gibi algılanabilir. Ancak, bir kez daha dü
·1 i inünce, bunun kendine güvenli anlamına da gelebileceğini gö
ı ı ·ceksiniz . Çocuğunuzun özelliklerini tanıdıkça, tepkilerillli öğ
ı l'lldikçe, kendisiyle iletişim kurmanız da kolaylaşacaktır . 

Yenilikçi Çocukların 
Belirgin Özellikleri 

Newton, oyun saatlerinde, testereleri, çekiçleri, baltalan ve eline 
J!,eçen her türlü aleti kullanarak makine maketleri ya da koımik 

icatlar yapardı. 

Catharine M. Cox, 

Early Mental Traits ofThree Hundred Geniuses 

• Sanatçı 
• Karizmatik 
• Meraklı 
• Hayal gücü kuvvetli 
• Bağımsız 
• Esinleyici 
• Yenilikçi 
• Tez canlı 

• iddialı 
• Yaratıcı 
• Gözü pek 
• Atılgan 
• Sorgulayıcı 
• Sezgileri kuvvetli 
• Hareketli 
• Öngörülü 

125 



H E R  Ç O C U K  F A R K L I  D Ü Ş Ü N Ü R  

Yenilikçiler başta düzen olmak üzere her konuda en az moti
ve olan grup gibi görünüyor. Çalışma şekilleri, geleneksel dü
zen ilkelerinin tam anlamıyla zıddıdır . Ancak en yaratıcı olan
lar da onlardır. Ş imdi bu olağanüstü yabani atı, biraz daha ya
kından tanıyarak, güçlü yanlarını ve tutkularını, işlerine yaraya
cak şekilde kullanmayı öğrenelim . 

Yenilikçilerin Zamanını 
D eğerlendirme Şekli 

Çocuklar, haklannda diişündügüniiz şekilde yaşama 
egi1imindedir. 

Lady Bird Johnson 

Zaman yönetimi Yenilikçiler açısından ciddi bir sorundur� 
Zamanı, diğerleri gibi, düzenli bölümlere ayrılmış, denetlenebi
lir bir süreç olarak değerlendirmezler. Yenilikçi açısından za
man diye bir kavram yoktur� Onlar, "şimdi ve burada" sloganı
nın canlı birer örneğidir . Geçmiş ya da gelecek gibi bir kaygı ta
şımazlar. İlgilerini çeken bir fikir ya da göreve ise kendilerini ta
mamen kaptırırlar. Zaman durur ve harekete geçtikleri andan 
itibaren kimse onları engelleyemez. Bir işi ya büyük bir heves
le yaparlar ya da hiç başlamazlar. Bu tutkuyu yakalamak ve ya
ratıcılıklarını düzene sokmak kolay olmayacaktır . 

Yaratıcı çocuk ya plansız bir şekilde yalnız bırakılmak ister ya 
da kendi programlarını kendileri belirlemek, bu sayede düşüne-
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t ck ve yaratacak bol bol zaman bulabilmek ister . Yapmanız ge
reken, zaman yönetimini daha eglenceli bir şekle sokmak ya da 
irntlarını ve yaratıcılıklarını engellemeyecek şekilde kolaylaştır
ı ı ıaktır . Sürekli olarak bir yerlere geç kalmalarının nedeni, her an 
l ı i r  iş üzerinde olmaları ve zamanı unutuvermeleridir. Bunu ki
� i sel bir şey olarak degerlendirmeyin . Onlara bu nedenle kızma
yın. Dakikligi aşamalı olarak ögrenebilmelerine gayret edin . 
Yapmanız gereken bol bol uyarmak ve hatırlatmaktır. Bu hatır
l a tmayı, işitsel yanı kuvvetli ise sözlü olarak, görsel yanı kuvvet
l i  ise takvimler ve resimli ajandalar aracılıgıyla yapabilirsiniz . Bu 
s:ı yede zaman içerisinde kendilerinden neler beklendigini anla
yacaklardır . Bu beklentileri yerine getirip getirmeyecekleri ise 
apayrı bir konudur] 

Yenilikçiler çeşitliligi sever: Belirli bir proje ancak kısa süreli
r, ine ilgisini çeker. Dikkat genişlikleri dardır. Tek bir konu üze
r i ne yogunlaşmak yerine, daldan dala atlamayı tercih ederler. 
1 )üşünceleri ve bedenleri, dörtnala koşan atlar gibi, özgürce gez
ı ı ıclidir. Dünyanın en büyük hayalcileridirler. Onlar açısından 
ı. : ı ınanın sınırı yoktur. Maalesef, bu özelliklerinden dolayı akılla
ı ı bir karış havada oldugu için, gerçek dünyaya ayak uydurama
v : ıbilirler. Dogal olarak çevrelerindeki insanlar tarafından uçarı 
ı t '  ilgisiz olarak degerlendirirler. Aslında tembel degillerdir. 
ı\ ıııa kendi kafalarının dogrultusunda gitmeyi tercih ederler. 

Yenilikçiler genellikle her işi son dakikaya bırakır . Yarın vere
' ı •g i resitalde giyecegi kostümü dikmenizi bir gece öncesinden 
ı · • t l'mesi mümkündür. Ya da gelecek haftaki gezinin, iki ay ön
' ı •  i)denmiş olması gereken parasını yeni hatırlayıp isteyebilir. 
l l ı ı  konularda yardımınıza ihtiyacı oldugu açıktır. İşlerin yolun
, l : ı  gittiginden emin olabilmek için onları sürekli denetlemelisi-
1 1 1 1 . .  Odasına uyarılar asmak, okulda yapması gereken şeyler 
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hakkında listeler hazırlamak ve bunları sık sık hatırlatmak, "g ı ·  

leneksel" beklentileri daha başarıyla karşılayabilmesine yardın ı  
cı olacaktır. Başlarda başarısız olduğunuz hissine kapılsanız d: ı  
azimli olun . Uzun vadede işe yarayacaktır . 

Okul projelerini ne kadar sürede bitirebileceklerini tahm i ı ı  
edebilme konusunda pek başarılı sayılmazlar . Bu  durum can � ı  
kıcı sonuçlar doğurabilir . Yenilikçiler sürekli gözetim altırnL ı  
olmak istemez . Ancak kendi haline bırakırsanız da işe başlamak  
için geç kalır ve  zamanında bitiremez . Bu görevleri eğlenceli hi  
rer oyuna dönüştürebilirseniz, işi yarıladınız demektir. İşe gün 
lük ya da haftalık aj andalar yaparak başlayın . Başarıyla tamam 
ladığı görevleri fosforlu kalemle işaretlemesini isteyerek onu ı ı  
da  bu  işe katılmasını sağlayın . 

Defterlerine resimli bir ders programı yapıştırın . Her gün içi ı ı  
okula götürülmesi gerekenleri çizerek gösterin. 7 -12  yaş gru 
bundaki çocukların en sık yaptıkları işler şunlardır : 

• Yatak yapmak. (Yatak örtüsünden kurtulun. Sadece yorgan 
kullanın .) 

• Dişlerini fırçalamak/Yüzünü yıkamak. 
• Giyinmek. 
• Kahvaltı yapmak. 
• Evdeki kediyi/köpeği beslemek. 
• Okul malzemelerini hazırlamak. 
• Okula gitmek. 
• Derse girmek. 
• Ödev yapmak. 
• Akşam yemeği . 
• Duş almak/Diş fırçalamak. 

128 



Y E N İ L İ K Ç İ  TA R Z :  " A T " 

• Oyuncakları toplamak. 
• Masal dinlemek. 
• Işıkları söndürüp uykuya dalmak! 

l )kul sonrası en sık yaptıkları şeyler şunlardır: 
• Bir şeyler atıştırmak. 
• Arkadaşlarıyla oynamak. 
• Ödev yapmak. 
• Oyun oynamak/Kitap okumak/Hobileriyle uğraşmak. 
• Temizlik/Ev işleri . 
• Akşam yemeği . 

Birlikte hazırlayacağınız bu çizelgeye uyması konusunda onu 
yüreklendirin . Tamamladığı işleri işaretlemesini, çizelgeyi eti
ketlerle, çıkartmalarla süslemesini isteyin. Programını aksatma
masını sağlayarak, sorumluluk almayı öğretmiş ve başarılı olma
sına yardım etmiş olursunuz. Yapması gereken şeyleri ne kadar 
iyi anlatırsanız, kendisinden beklenenleri o kadar iyi öğrenir. 
Programını aksatsa da (ki aksatacaktır) , yine de görevlerini ye
tiştirip tamamlayacaktır. Çünkü her an duvarında asılı olacak
tır. İşlerini zamanında tamamlama konusunda neler yapması 
gerektiğini, nelerin işe yaradığını zaman içerisinde öğrenecektir. 

Arkadaşlarından ve kütüphaneden aldığı şeyleri zamanında 
iade edebilmesi amacıyla, okul çantasını ve beslenme sepetini 
de bırakabileceği bir dolap ayarlayabilirsiniz . Bu sayede mutfak 
masasının ya da arabanın bir yığın eşyayla dolmasını engeller, 
okul ve oyun eşyalarının kapıya yakın bir yerde durmasını sağ
layabilirsiniz . Evet, bu sizin göreviniz olacaktır. Bu işe uygun 
bir yeriniz yoksa odasında bu amaçla kullanabileceği bir yer, ör
neğin büyük bir de sandık ayarlayabilirsiniz . 
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Tıpkı öğretmenleri gibi, evde de Yenilikçi çocugunuzu belir
li görevler öncesi uyarın . Ömegin, temizlik zamanını beş daki 
ka öncesinden haber vererek, "Beş dakika sonra oyuncaklarının 
hepsi kalkmış olacak" deyin. (Oyuncaklarıyla odasında oynaya
bilir . Salonda geleneksel düzen kurallarını uygulayabilirsiniz.) 
Üç dakika sonra uyarınızı tekrarlayın . Bu konuda biraz ugraş
manız gerekse de nihayetinde işleri zamanında yapmaya alışa
caktır. İlk anonsun ardından saatin alarmını beş dakika sonrası
na ayarlayın . Bu yöntem oldukça etkili olacaktır . Bunu bir alış
kanlık haline getirin . Ya ayak uydurmaya çalışacak ya da fena 
sinirlenecektir] 

İsteklerinizi dogrudan ve net bir şekilde anlatın. Eleştirilerin 
dozunu kaçırırsanız, geri çekilecek ve savunmaya geçecektir. 
Kesinlikle yogun bir program uygulamaya kalkmayın . Program 
onun için bir hapishaneden farksızdır . Kısa sürede bıkabilir, bit
kin düşebilir. O kul dışı etkinliklere daha fazla katılması da sizin 
evde daha rahat etmenizi saglayacaktır. Yenilikçi çocukların an
ne ve babalarına verilecek en önemli iki tavsiye şudur: Tutarlı 
ve açık olun . 

Kurallar konusunda dikkatli davranın . En önemli kuralları be
lirleyin ve bunlara uyulmasına özen gösterin . Gereksiz işlerle 
ugraşmasını engelleyin . Görevlerini tamamlayabilmeleri için 
zaman tanıyın . "Yeni" şeylere bayılırlar . Aynı anda farklı işlerle 
ve projelerle ugraşmak isterler. Birlikte yürütebilecegi çeşitli 
görevler verin. Yenilikçi çocuk bir şeylerle ugraşmayı, her an 
düşünmeyi, çalışmayı sever. Düzen sistemini uygulamaya sok
tugunuzda olanları anlatırsanız, görevlerinin öneminin farkına 
varacak ve göreve dört elle sarılacaktır. 
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Atların Ev Yaşantısı 

Kazaklar, boyalar, kitaplar, toplar, oyuncak arabalar, kuklalar, 
kagıt bebekler, kagıtlar, köpekler, bloklar, ayıcıklar, kirli çoraplar, 

kutular, oklar, yaylar . . .  Tek bir tanesi bile yerinde degi1di. 

Elise Peterson, Tracy's Mess 

Yenilikçi çocugunuz sadece zamanın degil, eşyalarının takibi 
konusunda da başarısızdır . Günümüzde çocukların sahip oldu
gu eşyaların, aktivitelerinin ve hobilerinin sayısı giderek artıyor. 
İlgi alanları ve eşya bollugu konusunda lider ligi ise Yenilikçi ço
cuklar elinde bulunduruyor. Bu benzersiz çocukların düzen tar
zı da kendileri gibi benzersizdir . CD 'lerden kitaplara, bateriler
den resimlere dek tonlarca sanat eseri toplar ve günün birinde 
hepsini birden atıverirler. Siz daha neler oldugunun farkına var
madan her şey ortadan kaybolmuş ve bu döngü tekrar baştan 
başlamış olur . Onların tarzı budur . Kaygılanmanıza gerek yok: 
Kendi tarzları uyarınca dagıtacak, kendi takvimleri uyarınca 
toplayacaklardır . Yenilikçi çocugunuzun düzen tarzını anlamak 
istiyorsanız, "sakla", "bagışla" ve "at" kavramlarıyla düşünmeli
siniz . Saklamak istedikleri eşyaları renkli sepetlere ve kutulara 
yıgmakta oldukça başarılıdırlar . Bu sayede siz de en azından kı
yafetlerini ve oyuncaklarını daha rahat temizleyebilirsiniz . 

Yenilikçiler, dört düşünce tarzı içinde en yaratıcı ve en bek-
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lenmedik davranışları sergileyen gruptur. Bu yüzden, diğer 
tarzlara oranla daha geniş alanlara ve daha büyük bir özgürlüğe 
sahip olmak isterler .  Her konuya duydukları büyük merak, ra
hat rahat keşfedebilecekleri ve hareket edebilecekleri geniş bir 
alan gerektirir. Bu sıra dışı çocukların giyiniş tarzı da oldukça sı
ra dışı olabilir . Örneğin, 12 yaşındaki Vivian okula dalgıç göz
lükleriyle gidiyordu) Sekiz yaşındaki Tommy ise farklı renkler
de çoraplar giymeyi ve papyon takmayı seviyordu. Her ikisinin 
anne babası da başlarda çocukları bu sıra dışı davranışlarından 
dolayı azarlamıştı . Zaman içerisinde Yenilikçi çocuklarının 
tarzlarına saygı göstermeye, acayipliklerinden keyif almaya, ye
ni şeyler keşfetme isteklerini takdir etmeye başladılar. Elbette 
ortalığı darmadağın etmemeleri koşuluyla . . .  

Yenilikçi çocugunuzun düzenli olmasına yardım edebilmeniz 
konusunda işe yarayabilecek yöntemlerin ikisi şudur: Öncelikle 
her şeyinin görebileceği bir yerde olmasına dikkat edin . Örne
ğin, duvara asabilecekleri sepet tarzı şeyler hem kıyafetlerinin 
ortadan kalkmasını, hem de gözünün önünde olmasını sağlar. 
Odasına oyuncaklarını, kitaplarını koyabilecekleri raflar koyun . 
İkincisi her şeyin basit olmasına özen gösterin . Bunu nasıl mı 
başaracaksınız? Çok fazla şey satın almayın . Kıyafetlerine ve eş
yalarına bir sınırlandırma getirin . Rutin işleri basitleştirin; örne
ğin, bağcıklı ayakkabılar yerine cırt cırtlı ayakkabılar, düğmeli 
giyecekler yerine fermuarlı giyecekler alın . 

Giyeceklerinin, şık olmasından önce, rahat olmasına dikkat 
edin . Çocuğunuzun kıyafetlerini önceden hazırlayarak, ne giye
ceğini düşünme zahmetinden kurtarabilirsiniz . Ancak sizin ta
limatlarınız doğrultusunda giyinmeyi reddetmesi ve içinden 
geldiği gibi giyinmek istemesi de mümkündür. Okul ve oyun 
kıyafetlerini ayrı ayrı asmanız da harika olacaktır. Böylece ara-
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dığı şeyi hiç çaba harcamadan bulabilecektir . Farklı türden kı
yafetlerin asıldığı bölümlerin kapağına farklı renkler yapıştıra
rak işini kolaylaştırabilirsiniz . Çocuğunuzun odasına bir şifoni
yer almayın . Her şeyi sağa sola saçmasından başka işe yarama
yacaktır . Az şey satın alarak, geniş alanlar yaratarak, Yenilikçi 
çocuğunuzun hem bulunduğu ortamı daha rahat kontrol ede
bilmesini, hem de özgürce keşfe çıkabilmesini sağlayabilirsiniz. 

Örneğin, Rachel iyi bir anne ve eşti .  Üç çocuğu da henüz al
tı yaşından küçük olmasına rağmen part-time olarak çalışacak 
zaman bulabilmekteydi. Kilerini düzenlediğimiz sırada bana iyi 
bir anne olamadığını hissettiğini, çünkü büyük kızının odasının 
karmakarışık halde olduğunu, tüm kitaplarının, kıyafetlerinin, 
oyuncaklarının ortalığa saçılmış olduğunu söyledi. Kendisine 
verdiğim testi yaptığında Liliy 'nin Yenilikçi bir beyni olduğu 
ortaya çıktı . Çok enerjik, yaratıcı, hareketli ve esprili bir kızdı. 
Rachel, düzen anlayışı kendi Uyumcu tarzına hiç uymayan 
Lily'yle nasıl başa çıkabileceğini bilemiyordu. (Rachel test saye
sinde kendi beyin türünü de tespit etmişti .) 

Yenilikçi bir çocuğa yardım edebilmenin en etkili yollarından 
biri de odasına giderken geçtiği yerlere askılar asmaktır . Lily öz
gürce ve hızlı bir şekilde hareket etmeyi seven bir kızdı . Eşya
larını dolaba kaldırmak hiçbir işe yaramıyordu . Çünkü Lily için 
gözden ırak olan gö.nülden de ırak demekti . Kıyafetlerini askı
lara asmak ise çok daha rahat ve eğlenceliydi . Bu sayede hiçbir 
kısıtlamaya uğramadan özgürce gezebiliyordu. Yenilikçi çocuk
lar üzerinde etkili olabilecek yöntemlerden biri de, odasının kö
şelerine büyük, renkli sepetler yerleştirmektir. Bu çözüm saye
sinde de doğal tarzlarına ters düşmeden derli toplu olmayı ba
şarabilirler . Lily'nin annesi, kızından çok düzenli ve titiz olma
sını istemenin yenilgiyi baştan kabullenmesine yol açacağını öğ-
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renmişti . 

Yenilikçi çocuğunuzun zorlandığı bir konu da kişisel temiz
liktir. Bu çocuklar, diş fırçalamak, saç taramak, tırnak kesmek, 
kıyafetlerinin uyumlu olmasına çaba göstermek gibi işlerle za
man yitirmek istemez. Yeni bir uçak modeli icat etmek ya da 
gelecekteki evlerini çizmek dururken, bu can sıkıcı angaryalar
la kim uğraşmak ister ki? Bu çocukların içlerinden geldiği gibi 
davranmaktan hoşlandığını unutmayın . Dişlerini bir dönem 
günde üç kez fırçalayabilir ve birdenbire, sebepsiz yere, tüm
d_en diş fırçalamayı bırakabilirler. Maalesef, bu konuda düzenli 
olarak ne yapması gerektiğini hatırlatmanız gerekecek. En azın
dan günde bir kez bunu deneyebilirsiniz . 

Yenilikçi çocuk, başlarda düzenden keyif alabilir ancak bir sü
re sonra sıkıntı çekmeye başlayabilir . Ona bu konuda yardım 
etmek istiyorsanız, eğlenceli, sevimli saatler alabilirsiniz .  Oda
sına, banyoya, masasının üzerine birer tane saat k�yun.  Birini 
de koluna takın . Bu yolla zaman kavramının farkına varmaya 
başlayacaktır. Düzeni onun açısından keyifli hale getirmenin 
yollarından biri de üzerinde yapılması gereken ev işlerinin liste
sinin bulunduğu kartondan bir çark ya da içinde, üzerinde ya
pılması gereken ev işlerinin yazılı olduğu renkli kartonlar bulu
nan bir kavanoz hazırlamaktır . Çocuğunuz bu sayede ev işleri
ni, herkesin gözünü kapatarak o gün üzerine düşen görevi seç
tiği bir oyun olarak görecektir. Eğlenceli ve heyecanlı olmayı 
sürdürdügü müddetçe, bu oyunu oynamak isteyecektir. 

Yenilikçi çocuğunuza dersleri konusunda yardımcı olmalısınız. 
İşe rahat edeceği ve eğlenebileceği bir ortam yaratmakla başlayın . 
Nasıl mı? Renkleri kullanın. Farklı dersler için farklı renklerde 
klasörler hazırlayın . Bu klasörleri dolabının gözlerine değil, göre-
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hileceği bir yere, masasının üzerine koyun. Unutmasını engelle
mek için okulda ve evde bulunduracağı iki ayrı kitap seti almanız 
da etkili olacaktır. Ona yaratıcı olabileceği bir ortam hazırlayıp 
rahatsız edilmemesini sağlayarak tek ihtiyacının yaratıcılık oldu
p;unu anladığınızı göstermiş olursunuz; size minnettar kalacaktır. 

Yenilikçi çocuğun düzenli olamaması, ev ödevlerini anne ba
balar için de zor bir iş haline getirecektir. Çocuk büyüdükçe, ev 
ödevleri giderek daha büyük bir düzen gerektirecektir . Özellik
le okul, sınıf değişikliği gibi durumlar karşısında işler kontrol
den çıkabilir. Bu nedenle sorumluluk sahibi, çalışkan arkadaşla
rının isim ve numaralarını öğrenerek, gerektiğinde yapılması 
gereken ödevler konusunda kendilerinden bilgi alabilirsiniz. 
Yenilikçi çocuğunuz dosya tutmayacak, tuttuğu dosyaların ye
rini de sık sık unutacaktır. Bu işi daha eğlenceli bir hale getir
meye çalışmalısınız . Hem eğlen.celi, hem de kullanışlı kutular 
satın alarak kategorilere ayırın . Masasının üzerine, sadece ev 
ödevlerinde kullanacağı bir sepet koyun. Sadece sırt çantasını 
asabilecekleri askılar bulundurun . 

Peki, derslerini ve ödevlerini düzenli olarak nasıl takip edebi
lecek? Bu konuda bir liste hazırlamasını önerebilirsiniz . Ancak 
çocuğunuzdan tüm ev ödevlerini her gün düzenli olarak bu lis
teye yazmasını kesinlikle istemeyin . Böyle bir istek, işe yarama
maktan öte, strese girmelerine yol açacaktır. Bunun yerine tüm 
ödevlerini planlamakta kullanabileceği, geniş kullanışlı bir defter 
alın. Bu defterin bir sütununa yapılması gereken ödevleri, ikinci 
sütununa o ödev için gerekli malzemeleri yazabilir. Bu sayede, 
sizin de yardımınızla, yaklaşan ödevlerini ve sınavlarını takip 
edebilir. Eve girer girmez, yemekten önce ödevlerini yapmasını 
isteyebilir, bu sayede dikkatinin dağılmasını engelleyebilirsiniz. 
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Ödevleri bittiğinde, her şeyin yapılıp yapılmadığını kontrol 
edebilir, yaklaşan sınavlar ve ödevler hakkında bilgilendirebilir
siniz . Ödevler konusunda dikkat etmeniz gereken son şey de, 
ödevlerini koyacağı ve okula giderken kolayca bulup yanına ala 
bileceği bir yer ayarlamaktır . Her gün aynı yerde, aynı saatte ça
lışmasını sağlayın . Onun açısından işin en zor kısmı çalışmaya 
başlamaktır. Ödevini yaptığı sırada yanında olun . Kendisine yol 
göstererek, dikkatinin dağılmasını engelleyin . 

Sürekli yapılan tekrarlar çok önemlidir; bu, onların herhangi 
bir şeye başlaması için en iyi yöntemdir. Düzenli alışkanlıklar 
edinebilmek için oldukça yüreklendirmenize ihtiyaç duyacaktır. 
Ödevini bitirmesi gereken zamanı bildiren bir alarm, düzene alış
ması konusunda işinize yarayabilir. Ya da yapması gereken her iş 
için ayn bir şarkı belirleyebilir ve çalabilirsiniz. Örneğin, kıyafet
lerini toplarken belirli bir şarkı, ödevlerini yaparken başka bir şar
kı çalabilirsiniz. Kesin kurallar ve sınırlar çizmeseniz de yine de 
kurallı bir yapı oluşturmalısınız. Ödev saatlerinde, yapması gere
ken işleri hatırlatan bir "ödev tişörtü" de giydirebilirsiniz. 

Evin özel ve herkesin kullanımına açık bölümlerini net bir şe, 
kilde belirleyin . Her odada, o odanın özelliği uyarınca, farklı şe
killerde davranmaları gerektiğini hatırlatın . Kurallardan nefret 
ederler. Bu nedenle, bu sözü kullanmaktan olabildiğince kaçı
nın . Salonu dağıtmasına izin vermeyin ancak odasında diledi
ğince davranmasına göz yumun. Her şeylerinin gözlerinin 
önünde olmasını isteyen bu çocukların odasında bulunması ge
reken malzemeler şunlardır: 

• Farklı malzemelerini, eşyalarını koyacağı kutular ve sepetler. 

• İçini görebileceği şeffaf plastik kutular . 

• Kağıt, kalem ve yazı malzemelerini koyabileceği bir masa. 
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• Kitapları, oyunları için raflar . 

• Diledikleri resimleri asabilecekleri, diledikleri zaman değiş
tirebilecekleri manyetik panolar. 

Odasını toplamasını istediğinizde asla, "Gidip odanı temizle" 
demeyin . Bunun yerine daha spesifik konuşun . Örneğin, "Yer
deki her şeyi kaldır" ya da "Kitaplarını raflara yerleştir" gibi is
teklerde bulunun . Her gün düzenli olarak eşyalarını toplaması
nı ve hafta sonları, örneğin Pazar akşamları daha kapsamlı bir 
temizlik yapmasını sağlarsanız, düzeni anlayacaktır. Kendi dü
zenleme kategorilerini yaratmasına, dilediği zaman, ruh hali ve 
enerjisi doğrultusunda değişiklikler yapmasına izin verin . 

Çocuğunuzu, seçim yapma konusunda yüreklendirmeli, öz
gürce keşfe çıkabileceği güvenli bir ortam yaratmalısınız . Bu 
çocuklar düzene girme işini tek başına beceremez. Sizin yardı
mınıza gerçekten ihtiyaçları vardır. Çalıştığım çocukların yakla
şık yarısını oluşturan Yenilikçi çocukların diğerlerinden olduk
ça farklı düzen tarzları vardı . Ajandalar, planlamalar, yapılacak
lar listeleri gibi işleri fazla abartmayın . Belirli bir düzene girme
lerini istiyorsanız, kendi çalışma düzenlerini yaratmalarına izin 
vermelisiniz . Dışarıda zaten bir yığın kurala uymak zorunda ka
lan bu çocukların en azından evlerinde, kendi ortamlarında ola
bildiğince özgür bırakılmaları gerekir. Şunu kabullenmek zo
rundasınız: Asla sizin istediğiniz kadar düzenli olmayacak. Bu 
nedenle ufak tefek kusurları görmezden gelmeye alışmalısınız .  
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Yenilikçilerin Okul Yaşantısı 

Çocuklanm için tek bir şey dileme hakkım olsaydı, her birinin 
kendileri için anlamlı olan hedeflerini gerçekleştirmelerini isterdim. 

Lillian Carter 

Yenilikçiler, dört düşünce tarzı arasında en meraklı ve en faz
la düşünen gruptur. Ancak maalesef okullar Yenilikçileri değil, 
geleneksel düşünce tarzlarını desteklemektedir . Bu nedenle, 
Yenilikçiler kendilerini okul kuralları içerisinde hapsolmuş gibi 
hissederler . Çok yetenekli oldukları halde, derslerinde başarısız 
olabilirler. Bunun da nedeni yaratıcı ' olabilme, kendilerini ifade 
edebilme özgürlüğünün verilmemesidir . Bir iş sırasında, sınıfla 
başlayıp sınıfla bitirmek, başkalarının kurallarına boyun eğmek 
yerine, bittiğinden emin olana dek çalışmayı tercih ederler . Re
sim, tasarım, antropoloji gibi dersleri çok severken, diğer ders
lerde inanılmaz sıkılabilirler. Rutin işlerden kısa sürede sıkıla
bildikleri ve ayrıntılardan hoşlanmadıkları için, kendilerini bas
kı altında hissedebilirler. 

Problem çözme, bir şeyler icat etme, yeni yöntemler keşfetme 
konusunda çok başarılıdırlar. Yaratıcı bir yapılan vardır. Hatta 
içlerinden birçok dahi de çıkar. Fikirler aleminde kendilerini ra
hat hissederler . İnsanlara sıra dışı çözümler önerebilen, esin ve
rebilen harika birer konuşmacı olabilirler. Ancak bu dahiyane fi
kirler genellikle sınıfta, sırada otururken ortaya çıkmaz . Hareket 
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etmek, yeni bir şeyler yapmak isterler. Bu yüzden de hareketsiz 
oturmak zorunda bıraktığınızda hayal alemlerine dalıverirler. 

Yenilikçiler okulun kurallarını ve sınırlarını korkusuzca zor
lar . Tek bir doğru yanıtın bulunduğu testleri sevmez, bakış açı
larını özgürce ifade etmek isterler . Harika fikirleri vardır ancak 
genellikle bunları yazıya dökmekte sıkıntı çekerler . Sınava gir
diklerinde tüm soruları beş dakikada yanıtlayabildikleri gibi, bi
tiş zili çalana dek ilk soruya takılıp kalabilirler de . Bir fikre yo
gunlaşabilmek için öncelikle bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyar
lar. Yoğunlaştıkları andan itibaren ise birçok kişinin bir günde 
zor tamamlayabileceği işleri yarım saat içinde hallediverirler . 

Yenilikçi çocuğunuzu sınıfta en ön sıraya oturtmanız, diğer 
arkadaşlarına sırtını dönmesini sağlamanız en iyisi olacaktır . Bu 
yolla dikkati dağılmadan derse yoğunlaşabilir. Öğretmenlerin 
bu çocuklara yardım etmek amacıyla kullandığı birçok yöntem 
vardır. Bunların bir kısmını evde de kullanabilirsiniz . 

• Bir panoya uyması gereken kuralları asın . 

• Panoya, günlük programlarını da görebilecekleri şekilde asın . 

• Yeni kuralları teker teker, anlaşıldığından emin olacağınız 
şekilde bildirin . 

• Görünür bir yere ödevlerinin durduğu bir sepet yerleştirin . 

• Ödevlerinin üzerine tarih atıp atmadıklarını, isimlerini ya
zıp yazmadıklarını kontrol edin . 

• Sınıfta sessiz, sakin bir yerde oturmalarını sağlayın . 

• Mümkünse hem yazılı, hem sözlü sınavlardan geçirin . 
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• Konuyla ilgili, kafalarına takılan sorular olup olmadığını sorun . 

Yenilikçiler gördükleri şeyleri kolay kolay unutmaz. Uzamsal ta
sarımlar yapabilir, üç boyutlu bulmacaları kolaylıkla çözebilirler. 
Şekillerle çalışmayı sever, yepyeni şekiller ortaya çıkarırlar. Yeni 
bir şeyler keşfetme konusunda da ışık hızında çalışabilirler. Ancak 
kısa sürede de sıkılabilirler. Bu nedenle ya bulundukları ortamı 
değiştirmek ya da sık sık uyarmak, ateşlemek gerekir. Uzun süre 
hareketsiz kalmaktan çok sıkılan bu çocukların yerinde oturabil
meleri için ellerindeki işe tutkuyla bağlı olması gerekir. 

Yeni olasılıklara açık olan bu çocuklar, kendilerine birçok ho
bi edinir. Ancak yazmak, küçük nesneler kullanmak gibi rutin 
işlerden sıkılırlar. Bir konu ilgilerini çekmediği sürece titiz dav
ranmazlar. Okul konusunda büyük ihtimalle çok başarılı olma
yacak, el yazıları da çok okunaklı olmayacaktır. Aynı anda on 
kitaba birden başlayıp hiçbirini bitirmeyebilirler. 

Oldukça yüksek standartlara sahip olmalarına rağmen ayrın
tıları takip etmekte sıkıntı çekebilirler. Onlara, görevlerini bitir
meleri gereken zamanları bildiren notları, topladıkları bilgileri, 
insanların telefon numaralarını asabilecekleri bir pano alın . Bu 
bilgilerin her an gözlerinin önünde olması etkili olacaktır. Bu 
sayede siz de sürekli olarak ona yapması gerekenleri, okula gi
derken yanına alması gerekenleri hatırlatmakla vakit kaybetme
miş olursunuz. İlk öğrenme sürecini atlatırsa bilgisayarı da us
talıkla kullanabilir . 

Yeni olasılıklar keşfetmesine, deneyimlerini geliştirecek yeni 
yöntemler yaratmasına izin verirseniz yaratıcılığını ortaya koya
rak kendisini belirli alanlarda inanılmaz düzeyde geliştirebilir. 
Kendisini ifade etme ve geliştirme becerisi ilerleyen dönemler
de takdir görse de, geleneksel okul kuralları çerçevesinde pek 
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hoşa giden özellikler olmayacaktır . Çocuğunuzun okulda başa
rılı olmasına yardımcı olmanızı sağlayacak pratik yöntemlerden 
bazıları şunlardır: 

• Ödevlerini yapabileceği bir alan sağlayın . 

• Ders çalışırken dikkatini dağıtmayın . 

• Hata yapmanın çok insani bir şey olduğunu hatırlatın . 

• Önüne farklı seçenekler sunun. 

Öğretmenler, çocuğunuzun eğitiminin sadece yüzde l S ' in
den sorumludur. Gerisi size kalmıştır. Ödevlerini zamanında ve 
düzenli yapmasını sağlamanız, kendisini güvende hissetmesine, 
bu sayede yaratıcı adımlar atmasına olanak tanıyacaktır. Dü
zenli olabilmesi için ihtiyaç duyduğu tek şey anlayış, yardım ve 
sevgi dolu bir yaklaşımdır. 

Atların Oyun Anlayışı 

Düzensiz olmanın avantajlanndan biri de, sürekli heyecan verici 
keşifler yapabilmektir. 

A. A. Milne, Winnie the Pooh 

Yenilikçilerin canlı ve hareketli bir içsel dünyaları vardır. Re
sim yapmaktan, görsel ve uzamsal boyutları gelişmiş oyunlar 
oynamaktan hoşlanırlar. Bulmacalar ve labirentler konusunda 
oldukça başarılıdırlar. Kendi başlarına kalabilecekleri, hayal ku-
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rup yeni fikirler geliştirebilecekleri yerleri severler. Çocuğunuz 
içedönükse ona raflarda kitapların, resim malzemelerinin dur
duğu; kitap okuyabileceği, resim çizebileceği, yeni hikayeler ya
ratabileceği bir köşe oluşturun. 

Kendisini yaptığı işe tam anlamıyla kaptıramaması durumun
da, büyük ihtimalle dışarı çıkmak, saklambaç oynamak, yeni 
yerler keşfetmek isteyecektir . Spora meraklıysa, bireysel sporla
rı tercih edecektir. Kimileri, özellikle de içedönükler, satranca 
meraklıdır . Elbette ki oyunun ortasında kalkıp bambaşka bir 
şeyle ilgilenmeye başlaması da çok mümkündür. Günün 24 
saati sürprizlere hazır olmalısınız .  

Yenilikçi çocuğunuz yeni tutkusunu keşfettiği an saldıracaktır. 
Eline geçen her kitabı okumaya başlayacak, bir gecede uzman 
kesilecektir� Öğrendiği bilgileri anlama ve özümseme konusun
da adeta içgüdüsel bir yeteneği vardır. Ancak büyük cesaret ve 
enerj i  gerektiren hayat koşuşturması içerisind� kendisinden fark
lı çocukları anlayabilmekte güçlük çekecektir. Kimi zaman far
kına bile varmadan arkadaşlarını kıracaktır. Yenilikçi çocuklar 
kendi alemlerinde yaşar. Bu nedenle oyun sırasında zaman za
man karşılarındakileri dinlemeyebilir, kurallara uymayabilir, 
hatta yeni kurallar icat edebilirler. Bu durum, diğer çocukların 
hoşuna gitmeyebilir. Yenilikçi çocuk çatışmalardan hoşlanmaz. 
Hem fiziksel hem duygusal olarak çatışma ortamlarından uzak 
durmaya gayret eder. İçlerinden geldiği gibi davranan bu çocuk
lar, kimi zaman beklenmedik anlarda fikir değiştirebilir . Ancak, 
arkadaşlarını kendilerine uymaya ikna itmesi her zaman kolay 
olmayabilir . Yine de buna aldırmayacak ve peşlerinden gelen ol
masa bile, bildikleri yolda ilerlemeyi sürdüreceklerdir. 

Karizmatik ve eğlenmeyi bilen çocuklar oldukları için çevre-
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leri her an insanlarla dolu olacaktır. Ancak onlar çevrelerinde 
sıkıcı ya da patronluk taslayan insanlar görmeye katlanamazlar. 
Ortaya her an yeni projeler çıkaran iyi birer lider olabilirler. 
Ancak başkalarının peşinden gitmezler. İçlerinden geldiği gibi 
davranan bu çocuklar değişimi sever, yeni yüzler görmekten, 
yeni şeyler yapmaktan hoşlanır. Yaşama tutku ve merakla sarı
lırlar. Hayatı çok ciddiye almadıkları için bol bol espri yapar, 
çevrelerindekileri eğlendirirler. 

Oyun, Yenilikçi çocukların kendilerini gerçekleştirecekleri, güç 
toplayacağı bir alandır. Ancak sabit, programlı oyun saatlerinden 
hoşlanmaz, canları çektiğinde oyun oynamak isterler. Oyun oy
nadıkları sırada yaratıcılıkları da gün ışığına çıkar. Bu nedenle bu 
çocukları ileride yüzlerce kişinin izlediği konserler verirken, dans 
gösterileri, konuşmalar yaparken görmeye hazır olun . 

Yenilikçi Çocuğunuzu Yetiştirirken 
Yeteneklerini gizleme. Bu yetenekler sana herkese sunasın diye 

verildi. Gölgede duran bir güneş saati ne işe yarar ki? 

Ben Franklin 

Yenilikçilerin yaratıcı ve bağımsız bir ruhu vardır. Bir anne 
baba olarak düşünce tarzınız çocuğunuzdan farklıysa, Yenilik
çiler gibi hem cesur hem bağımsız bir çocuk yetiştirmekte güç
lük çekebilirsiniz . Örneğin, kendisini bir işe kaptırdığında, saat
lerce başını kaldırmadan çalıştığında neler hissettiğinizi hatırla
maya çalışın. Kaygılanmıştınız, öyle değil mi? Nasıl olup da 
böyle nefes bile almadan çalışabildiğini merak etmiştiniz . Böy
lesine harika çizimi, kompozisyonu ya da fikri nasıl ortaya çıka
rabildiğine aklınız ermemişti . Ancak bütün bu yaratıcılığına ve 
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hayal gücünün zenginliğine rağmen, geleneksel düzen standart
larında değerlendirildiğinde, oldukça düzensizdir . Yemeğe geç 
kalır . Odası deprem olmuş gibidir. Yine de kaygılanmayın . Ye
nilikçi çocuğunuz düzene girecektir. Ancak, bunu kendi kural
ları uyarınca ve keyfine göre yapacaktır. Bu arada, bir konuda 
uyarmadan edemeyeceğim: Eşya yığınlarının yerlerini sakın de
ğiştirmeyin! Bundan nefret eder! Anne baba olarak, işiniz ol
dukça zor, ancak buna kesinlikle değer. 

Yenilikçi çocuk aynı anda bir yığın fikrin birden peşinden koş
maya başlayabilir ve kısa sürede altından kalkamaz hale gelebilir. 
Annie Dillard' ın şu sözleri adeta bu çocukların yaşamını anlatı
yor gibidir: "Uçurumdan atlamalı ve aşağı inene dek kanatlanma
lısınız. "  Diğer çocuklardan daha hareketli ve daha düzensiz oldu
ğu için evdeki düzeni kurma görevi size düşer. Kurallar ona göre 
şeyler değildir. Yine de belirli bir düzen içinde yaşamak kendisi
ni daha güvende hissetmesini sağlayacaktır. Ödev listelerinin, ak
şam eve gelince, sabah evden çıkmadan önce yapması gereken 
şeyler listelerinin göz önünde bir yerde olmasını sağlayın .

. 
Bu lis

telerde, ev işleri konusunda üzerine düşenleri, her gün yapması
nı istediğiniz şeyleri net bir şekilde anlatın. Bu sayede aynı şeyi 
defalarca anlatma ve hatırlatma derdinden kurtulmuş olacaksı
nız. Sinirlenmediğiniz için, sesiniz yükselmeyecek ve bu sayede o 
da size gücenmeyecektir. Konu ne olursa olsun, Yenilikçi çocu
ğunuza o işi kendi istediği şekilde yapma fırsatını tanımalısınız. 
Kapsamlı işleri aşamalara bölerek ona yardımcı olabilirsiniz. 

Maalesef öğretmenleri ve arkadaşları Yenilikçilere her zaman 
anlayışla yaklaşamayacaktır. Çevreleri tarafından zaman zaman 
güvenilmez, işleri aksatan bir insan olarak görülebileceklerdir. 
Uzun vadeli planlar yapmayı sevmezler. Bir grupla beraber ha
reket ederken işe heyecanla sarılır ancak ayrıntılara pek önem 
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vermezler. Sürekli aynı şeyleri yapmak, örnegin bir müzik gru
bunda çalıyorsa sürekli aynı şarkıyı tekrarlamak, on�ara zor ge
lecektir. Yine de ayak uydurmaları da mümkündür� 

Yenilikçiler kendilerine ait bir alana sahip olmak ister. Onla
ra rahatça hareket edebilecekleri, düşünebilecekleri bir yer ve
rirseniz, havalara uçacaklardır. Yenilikçilerin temel özelligi ye
nilikçi olmalarıdır. Girişimci olurlar, risk alırlar . İçlerinden bü
yük yazarlar, sanatçılar, kaşifler çıkar. İçinde bulundukları orta
mın hayallere dalmalarına olanak vermesi durumunda hem ha
rika işler başarabilir, hem de büyük fikirlerini teme;lendirmele
ri için gereken güveni kendilerinde bulabilirler. Daha başka ne 
isteyebilirsiniz ki? 

Kurallara saygı göstermeseler dahi, yine de belirli sınırlara ih
tiyaçları vardır. Ödev yapma alışkanlıgı, yatmadan önce yapıl
ması gereken işler gibi konularda sıkıntı çekebilirler. Ona bu ru
tin işlerin, kendisine yeni keşifler yapmasına ve maceralara çık
masına olanak tanıyacak zamanı kazandıracagını anlatın . Kural
lara uymayı pek sevmezler. Ailenizin huzuru açısından birta
kım kuralların gerekli olduğunu anlamasını ve bu kurallara say
gı göstermesini sağlayın . Son bir öneri : Yenilikçi çocugunuza 
emir vermeyin, önerilerde bulunun. Tahminlere dayanarak de
gil, fikir birliğine vararak harekete geçin . Yeni şeylere, bilgilere 
ve yaklaşımlara meraklıdırlar . Kuralların da işlerin yapılmasına 
yönelik yeni bir yöntem oldugunu anlatabilirseniz, ilgisini çeke
bilirsiniz. Bu şekilde, sırf meraktan da olsa, size uyacaktır. Hem 
de bedeli ne olursa olsun� 

Yenilikçi çocugunuzun, günlük, haftalık, aylık olarak yapma
sı gereken ev işlerini belirledikten sonra, bu işlerin ne amaçla 
yapıldığını da anlatmanız gerekir. Yükümlülüklerini kendi tarz-
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lan uyarınca yerine getirmesine izin verirseniz, daha başarılı 
olacaktır. Seçtiği tarz hoşunuza gitmese bile ona uyun . Düzen
li olmak istiyorsanız katı, sert ve sinirli davranışlardan vazgeç
meniz gerekir . Amacınızın Yenilikçi çocuğunuzun yaşamını 
olabildiğince sade ve etkili bir şekilde sürdürmesine yardım et
mek olduğunu unutmamalısınız . 

Yenilikçi Tarza Genel Bakış 

Amaç: Yaratıcı olmasını, yeniliklerin, farklı yöntemlerin far
kına varmasını, bir gelecek tahayyülü edinmesini sağlamak, uf
kunu açmak. 

Mekanı düzenleme tarzı: Her şeyin olabildiğince ortada, gö
zünün önünde olmasını ister. 

Güçlü yanları: Çok yaratıcıdır. Tutkuyla bağlandığı işleri hız
la bitirir. Genel değerlendirmeler yapabilir. 

Zayıf yanları: Ayrıntı�ara ve kurallara önem vermez. Kendisi
ne ne yapacağının, nasıl yapacağının anlatılmasından hoşlanmaz. 

Yenilikçi Tarz: Zaman 

Ajanda:  Büyük ve gözlerinin önünde duran aj andaları kulla
nabilir . Ancak programa uyma konusunda desteğinize ihtiyaç 
duyabilir . 

Yapılacaklar listesi : Aklınızdan bile geçirmeyin] 

Hedefler: Olabildiğince kısa sürede olabildiğince çok fikir ge
liştirmek. 

Güçlü yanları: İlgisini çeken, hoşuna giden bir işe tüm dikkatiy-
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le odaklanır. Heyecan duydugu alanlarda nefes almadan çalışır. 

Zayıf yanları: Yapılacak işleri ve bitirilmesi gereken zamanı 
hatırlatmanız gerekir . 

Rahatsız edilmekten, dikkatinin dağılmasından hoşlanmazlar. 

Yenilikçi Tarz: Ev 

Yatak odası: Kişisel eşyalarının ortalıkta durmasını ister . Gi
yeceklerini asabileceği askılar, oyuncaklarını koyabileceği se
petler işe yarar. 

Dolaplar: Giysilerini katlayıp koyacağı değil, asabileceği do
l aplar kullanmaya gayret edin. Bu sayede neyin nerede olduğu
nu daha rahat görebilir ve hatırlayabilir. 

Çekmeceler: Hepsini atın] Plastik sepetler ve karton kutular 
kullanın . 

Hatıra eşyaları: Uzun süre sakladıktan sonra durup dururken 
hepsini birden atabilir . 

Depolama: Eşyalarını rahatlıkla açıp içini görebileceği kutu
larda saklayın . 

Güçlü yanları: Mekan kullanımı konusunda oldukça başarılıdır. 

Zayıf yanları : Temizlik ve sabit bir düzen konusunda yardıma 
ihtiyacı olabilir. Kendi haline bırakılmak ister. 
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Yenilikçi Tarz: Okul 

Ev ödevleri: Ödevlerini zamanında teslim etme konusunda si · 
zin yardımınıza ihtiyacı vardır. Okula giderken yanına alması 
gerekenleri hatırlatmalısınız .  Evde ve okulda iki ayrı kitap seti 
bulundurmanız işe yarayabilir . 

Güçlü yanları : Çok yaratıcıdır. Arkadaşlarına da ilham verir . 
Komiktir. Orijinal ve heyecan verici fikirlerle ortaya çıkabilir . 

Zayıf yanları : Her şeyi son dakikaya bırakır. Önemli belgele
ri, kağıtları kaybedebilir . 

Yenilikçi Çocuğunuzun Düzene 
Girmesine Yardım Edebilmeniz İçin . . .  
• Eşyalarının y�rlerini değiştirmeyin . Her şeyin gczünün 

önünde olmasını istediğini unutmayın . 

• Kullanışlı mobilyalar alın . Açıp kapatmakta zorlanacağı an
tika şifoniyerler, askıları uzanamayacağı kadar yüksekte du
ran dolaplar hiçbir işlerine yaramaz . 

• Giyeceklerini katlayarak çekmecelere koymayın . Kıyafetle
rini asarak dizebileceği dolaplar ve elbise askıları kullanın . 

• Evden çıkmadan 1 5  dakika önce uyarın. Toplanıp, hazırlan
ması zaman alacaktır. 

• İsimleri aklında tutamaz. Kutuların önüne, içinde nelerin 
durduğunu hatırlatacak numuneler koymak daha kolay ve 
eğlenceli olacaktır. 
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• Neyin nerede durması gerektiğine dair güçlü içgüdüleri ve 
önsezileri vardır . Size yardım etmesine izin verirseniz, işiniz 
çok kolaylaşacaktır. 

• İçinden geldiği gibi hareket eder. Düzene girmeye de ancak 
kendisini hazır hissettiğinde başlarlar. Bu nedenle keyfinin 
yerinde olduğu, uygun zamanı kollamalısınız. 

• Konuşurken jestlere başvurur. Düzenli olabilmesi için geniş 
alanlara ihtiyaç duyar. Odasındaki masası ev ödevlerini yapa
bileceği kadar geniş değilse, yemek masasını kullanmasına 
izin verin . 

• Onu motive edebilmek için, düzeni bir macera olarak algı
lamalarını sağlamalısınız . İşi eğlenceli ve çekici kılarsanız, 
bitene kadar disiplinli bir şekilde çalışabilir . 

• Bir şeyler elde edebilmek için bir şeylerden de vazgeçmesi 
gerektiğini hatırlatın . Odasındaki gereksiz eşyaları atmazsa, 
yeni şeyler koymaya yer bulamayacağını anlatın . 
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J
ane, kendisine "yakışmadığını" düşündüğü her işi başkala 
rına havale eden yetenekli bir kızdı . Kişisel ve akademik  
hedeflerine ulaşmasına yaramayacak hiçbir işe e l  atmazdı . 

Telaş içerisinde yaz tatili için çıkacağı İtalya yolculuğuna hazır
lanıyordu. Babası, ileride büyük bir avukat olacağına inandıgı 
kızının daha şimdiden, sık sık çıkacağı iş gezileri için bavulları
nı hazırlamayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyordu. (Saygın b i r  
avukat olan babasının, kızından büyük beklentileri vardı . )  Kü
çük kız, kendisiyle görüştüğüm derli toplu odasında bana beş 
yıllık planlarını anlatan bir çizelge gösterdn Bana, çanta topla
maya niyeti olmadığını, bunu onun yerine annesinin yapabile
ceğini, hatta gerekirse yanına hiç çanta almayacağını, gerekli eş
yaları gittiği yerden satın alabileceğini söyledn 

Ona bavulunu en fa:z;la 15 dakika içerisinde rahatlıkta topla
yabileceğini gösterdim . Uyumlu kıyafetler alarak yanında ola
bildiğince az şey taşıyabileceğini anlattım. Bunun üzerine bavu
lu kendisinin l O dakikada toplayabileceğini iddia etti . Bir Ön
celikçiyi motive etmek oldukça zaman kazandırıcı ve etkili bir 
iştir . J ane artık bavulunu 5 dakika içerisinde toplayabiliyordu. 
Öncelikçiler her zaman kendilerini zorlayacak işler seçerek, 
güçlükleri aşmaya çaba gösterir . 

Ormanların tek hakimi kimdir? Tabii ki Öncelikçi çocuğunuz� 
Bu çocuklar gücü, denetimi elinde bulundurmak ister. Çocuğu
nuzun attığı kararlı adımları takip edin . Geleceğin genel müdü
rünü göreceksiniz. Bu çocuklar kendilerini hedeflerine götüren 
tüm güçlükleri başarıyla aşacaktır. Ancak güçlü kişilikleri nede
niyle, önemsiz işlerle, ufak tefek ayrıntılarla ilgilenmeyi kendile-
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rine yakıştıramayacaklardır. Ayrıntılara takılmadan genel duru
mu değerlendirebildikleri için başarılı birer lider, iyi birer yöne
tici olurlar . Karşılarına çıkmak cesaret ister. Sert birer yönetici
dirler. İdareyi ele alır, görevleri bölüştürür ve küçük yaştan iti
baren başarılı olmak için gereken her şeyi kararlılıkla yaparlar . 

Öncelikçi çocuklarla aslanların birçok ortak özelliği vardır. 
Her ikisi de güçlü, azimli ve güvenlidir. Onları hiçbir şey kolay 
kolay korkutamaz. İkisi de yönetimleri altındakilere güven ve 
karizma yayarlar. Aslan tarih boyunca gücün simgesi olmuştur. 
Hayvanlar aleminin en büyük ikinci kedisi olan aslan, iriliğine 
rağmen saatte 80 kilometre koşabilecek kadar güçlüdür. Tek 
bir pençe darbesiyle bir at ya da zebrayı rahatlıkla yere serebi
lir. Bir aslan gören tüm hayvanların, bir Öncelikçi gören tüm 
insanla�ın korkuyla geri çekilmesine şaşırmamak gerek� 

Öncelikçi çocukların sosyal ilişkileri çok gelişmemiş olabilir . 
Karşılarındaki insanı tanımadıkları halde aşağılayabilir, küçüm
seyebilirler . Hiçbir şeyi kişisel olarak değerlendirmez, duygusal 
bir bağ kurmazlar . Her an iş bitirme ve yeni bir işe başlama aşa
masında oldukları için insanların duygularını dikkate almaz, bu
lundukları ortamı kontrol etme ve yönetme isteği duyarlar. 

Tıpkı aslan gibi, Öncelikçiler de güçlerini kükreyerek göste
rirler. Her ikisi de sürekli av peşinde ve üstünlüklerini herkese 
kabul ettirme, amaçlarını gerçekleştirme isteği içindedir. Yap
tıkları işi ne kadar ciddiye aldıklarını anlatmalarına gerek kal
maz . Varlıklarından dahi ne demek istediklerini anlarsınız . Öte 
yandan, ilginç şekilde, aslanlar da Öncelikçiler de ailelerine sa
dıktır. İlgi merkezi olmayı sürdürdükleri sürece çevrelerindeki
leri korumak için ellerinden geleni yaparlar .  

Kimi zaman sakinleşir, suskunlaşırlar. Sakın bu hallerine aldan-
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mayın: Her an dünyanın tek sahibi kendileriymiş gibi yaşarlar. Bı ı  
asil duruşlarının ardında alev alev yanan bir tutku, kararlılık V l  • 
dikkat yatar. Doğru zaman geldiğinde avlarının üzerine atlaya
caklardır. İşlerin kendi istedikleri şekilde yapılmasını isterler, kar
şılarına çıkan herkesin yüreğine korku salmaktan çekinmezler. 

Jane, o çok değerli zamanını hep kendine ayırırdı. Projelerin i 
tamamlamaya gayret eder, vakit kaybetmeye katlanamazdı . Se
kizinci sınıfa geldiğinde ilgisini çekmeyen işleri başkalarına yap
tırmayı tercih ettiğini anladı . Ancak tüm ev işlerini annesinin 
üzerine yıkma planı çok başarılı olamadı! Annesi Jane' in yönet
meye ne kadar meraklı olduğunu biliyordu. Kızına belediye 
meclisi için aday olmadan önce kendi işlerini yapması gerektiği
ni anlattı. Kızından yapması gereken tüm ev işlerinin listesini çı
karmasını ve hangilerini haftanın hangi günü yapacağına karar 
vermesini istedi. Doğal olarak J ane en az vaktini alacak işleri seç
ti ve hepsini bir gün içerisinde bitiriverdi . Annesi de bu duruma 
itiraz etmedi . Çünkü.bu sayede işler yapılmış oluyordu. Jane kü
çük yaşlardan beri zamanını değerlendirmeyi çok iyi biliyordu. 

Jane evde eşyalarını kimselerle paylaşmazdı. Nokta. Odası 
onun kalesi gibiydi. Kimsenin, özellikle de kardeşlerinin odasına 
girmesine, eşyalarını almasına hatta izinsiz dokunmasına bile 
izin vermezdi . Kardeşlerine, hiçbir şeyini kırmayacaklarına dair 
bir belge dahi imzalatmıştı! Öncelikçiler sınırların farkındadır ve 
ne pahasına olursa olsun bu sınırların aşılmasına izin vermezler. 
Annesinden, eşyalarını koruyabilmek amacıyla odasının kapısına 
kilit takılmasını istediğinde "hayır" yanıtını aldı . Ancak Jane'in 
bu amacına günün birinde erişeceğinden en ufak bir kuşkusu 
yoktu. Sadece biraz daha büyümesi gerekiyordu, o kadar! 

Jane okulda da aynı şekilde davranırdı. Okuldan bir an önce me-
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zun olabilmek gibi bir amacı vardı ve bu amacını gerçekleştirmek 
için çabalıyordu. Okulda çok başarılı degildi. Çünkü aklında tek 
amaç vardı : O da bir an önce mezun olmak. . .  Başarılı olmak iste
miyor degildi ancak bu işe olabildigince az zaman ayırmak, artan 
zamanını kendi hedeflerini gerçekleştirmek için degerlendirmek 
istegindeydi. Kimi zaman öğretmenlerinden bile çok şey bildigini 
hissediyordu. Sınav dönemlerinde konuları hatırlamasına yardım
cı olacak çizelgeler, tablolar ve grafiklerle çalışıyordu. Hiçbir şey 
bu kızla, başarılı olma çabasının arasına giremezdi! 

Jane zorlu bir oyun arkadaşıydı. Saklambaç, yakan top, elim 
sende gibi oyunlarda Jane ' i  yenebilen yoktu . En belirgin kişilik 
özelligi iddiacılıgı olan Jane, oynadıgı oyunları da her ne paha
sına olursa olsun kazanma çabası içindeydi. Kendisine duyduğu 
bu güvenden dolayı takım kaptanı hep Jane olurdu. Herkes de 
onun takımında yer almak isterdi . Her ne kadar arkadaşlarını 
sürekli aşagılasa da yine de arkadaşları onun gözünün içine ba
kardı . Çünkü bu sayede güvende olabileceklerini, karşılarına çı
kan herkesi devirebileceklerini bilirlerdi. Jane limonata satıyor 
olsaydı, tahminen hem en iyi limonatayı yapan, hem de en çok 
kazanan satıcı olurdu . . .  

Öncelikçi çocuklar enerjilerini dikkatli kullanır, güçlerini asıl 
görevlerine saklarlar. Öncelikçiler, düzene girme işine de, eğer 
gerekli ve yararlı bulurlarsa, öncülük edeceklerdir . Ancak yapıl
ması gereken ufak tefek işleri elbette çevrelerindeki insanlara 
yaptıracaklardır. Evin ve bahçenin düzenlemesini üstlenecek 
birilerine ihtiyacınız varsa, Öncelikçi çocugunuza başvurun. 
Görevlerin bölüştürülmesi ve başarıyla yapılıp yapılmadığının 
denetlenmesi işini mutlulukla yerine getirecektir. Unutmayın, 
burası onların krallıgı� Sahneyi onlara bırakın yeter. Gerisini 
onlar halleder� 
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Öncelikçinin D üşünce Tarzı 
Yöneticiler filozof, filozoflar yönetici olmalıdır. 

Plato 

Öncelikçi çocuğunuza kılavuzluk edebiliyor ve esin verebili
yorsanız çok güçlü bir müttefik kazandınız demektir. Öğren
meyi severler. En iyi somut şekilde, uygulamalı olarak gösteril
diğinde öğrenirler. Bilgiler kısa ve doğrudan konuya yönelik ol
malıdır . Onları eğlendirmeye, küçümsemeye ya da kısıtlamaya 
kalkmayın. Sinirlenir ve dinlemekten vazgeçerler. Oysa bir ma
tematik denklemini nasıl çözebileceğini gösterir ya da garajı te
mizlemesini istediğinizi açık, anlaşılır bir dille anlatırsanız neler 
yapabileceğine şaşırırsınız. Ne istediğinizi anlayacak ve yerine 
getirecektir . Yapılacaklar listesindeki temel maddeleri gösterin, 
yeter . Boş laflara, gevezeliklere karnı toktur. O fikrin kafanızda 
ne süreçler sonucu oluştuğunu değil, sonuçlarını bilmek isteye
cektir. Ulaşmak istediğiniz hedefleri bildirin, ancak o hedefe 
nasıl ulaşılacağını ona bırakın. Yapmanız gereken konuşma aşa
ğıdakiler gibi kısa ve net olabilir : 

• Ev işlerini paylaşmamız gerekir. Sen hangilerini yapmak is
tersin? 

• Seni sık sık uyarmamızdan hoşlaıunadığına göre, yapılması ge
reken işleri hatırlamana yarayacak bir sistem geliştirebilirsin . 

Kontrolün kendilerinde olmasını isteyen Öncelikçiler, ölçüle
bilen, sınıflandırılabilen, somut ölçütlerle değerlendirilebilen 
işleri daha rahat başarırlar. İnsanların sözlerindeki mantık hata-
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larını hemen fark ederler. Her şeyin mantıksal bir açıklaması ol
ması gerektiğine inanırlar. 

Ona sınırlarını bildirin ancak kararları kendisinin almasına 
izin verin . Çevrelerindeki insanları yönetmekten zevk alırlar: 
Meydan okumaktan çekinmezler. Hatta tartışmalardan bile 
hoşlanırlar! Her şeyin sınırlarını zorlarlar. Kontrolün kimde ola
cağı konusunda iktidar mücadeleleri vermeniz gerekebilir . So
nuca gitmek isterler. Bu nedenle sizden doğrudan, sonuca yö
nelik cevaplar beklerler. Kontrolü elinde tutma isteğini tatmin 
edecek yöntemler geliştirmeye çalışın . 

Güçlü değerlendirme ve karar alma becerilerini kullanabile
cekleri işleri severler. İnsanlarla yakın ilişkiler gerektiren ya da 
bol angarya gerektiren işlerden kaçınırlar. Üstünlüklerini kabul 
ettirerek, istek ve ihtiyaçlarını çevresindekilerin karşılamasını 
sağlarlar. Hızlı ancak kontrollü çalışırlar. Kimi zaman katı, aşı
rı baskıcı olabilirler. Hükmetmeyi seven yetenekli çocuğunuzla 
anlaşmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır: 

• Duygulara değil, somut durumlara odaklanın . 

• Başarmanın mutluluğunu anlatın . 

• Sorumlu bir şekilde davranın . 

• Konuyu dağıtmayın, mantıklı bir şekilde konuşun. 

• Karar alma sürecine onun da katılmasını sağlayın . 

Öncelikçi çocuğunuzun mantıklı düşünme, hızlı ve doğru ka-
rarlar alabilme, hedeflerini gerçekleştirebilme becerisini ödül
lendirin . Becerilerinden, başarılarından ve dirençlerinden dola
yı takdir edilmek hoşuna gidecektir. Sizin de yardımınızla, dü
zenli olmanın önemini anladıkça, kendisine güveni artacak ve 
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zaman içerisinde ev işleri konusunda kendi kendini motive ede
cek hale gelecektir. Her ne kadar bagımsızlıgına düşkün olsa ve 
kendi kendisine yetmeye çabalasa da yine de sizin desteginize 
ihtiyaç duyacaktır. Karar alma sürecine onun da katılmasını 
saglayın yeter. Onun görüşüne başvurdugunuzda ve önemli gö
revlerden onu sorumlu kıldıgınızda bu güçlü kişiligin görevinin 
üstesinden ne kadar kolay gelebildigini şaşırarak göreceksiniz .  

Öncelikçi Çocukların 
Belirgin Özellikleri 

Heinrich Heine'in annesi şiirden ve şiirsellikten korkar, 
oglunu da romantizmden uzak tutmaya çabalardı. Buna ragmen, 

Heine 16 yaşına geldiginde bir yıgın şiir yazmıştı. 

Catharine M. Cox, Early Mental Traits 

of 11ıree Hundred Geniuses 

Öncelikçiler zaman zaman aşırı baskıcı, hatta gaddar olabilir . 
Bu huylarından dolayı, diger tarzdaki çocukların Öncelikçileri 
yargılaması ve eleştirmesi mümkündür. Dogrusu, "Aslanlar" 
doguştan asık suratlı ya da hissiz degildir. Sadece, hedeflerine 
diger insanların duygularından daha fazla önem verirler. Dü
zenci, Uyumcu ya da Yenilikçi çocuklar, Öncelikçinin niyetini 
anlamamaları durumunda, kendilerini aşagılanmış, kırılmış his
sedebilir. Öncelikçilerin biraz daha sabırlı olmaları ve empati 
kurarak karşılarındaki insanların duygularını anlamaya çabala
maları, herkesin bir sınırı oldugunu bilmeleri ve şu gerçegin far
kına varmaları harika bir şey olurdu: Herkes her an kendilerine 
hizmete hazır halde beklemiyor� Ancak, bu hedef odaklı ço
cuklar doguştan liderdir. Sıcak ve sevimli görünmek gibi bir 
kaygı taşımazlar. Tek istedikleri işin tamamlanmasıdır . Beceri-
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leri ve kararlılıkları sayesinde de, ne kadar sorunlu ve zorlu 
olursa olsun, bunu başaracaklardır. 

Öncelikçiler pek hoşsohbet insanlar sayılmazlar. Önce emir 
verir, sonra soru sorarlar. Aslında kaba insanlar değillerdir, an
cak sabırsızlıklarından dolayı insanlara planlarını anlatmak ve 
onları ikna etmek için vakit harcamadan doğruca talimatlar 
yağdırmaya başlarlar . İdarenin kendilerinde olmasını, tüm ka
rarları tek başlarına almayı ve ekibi zafere tek başlarına taşıma
yı isterler .  

Aşağıda, tipik bir Öncelikçi çocuğun özelliklerini bulacaksı
nız . Buradaki amacımız elbette ki çocuğu basit tanımların içine 
hapsetmek değil, onun beceri ve yeteneklerinin farkına varma
nıza yardım etmektir . Çocuğunuzdaki bu özellikleri nasıl de
gerlendirdiğinizi gözlemleyin . Kimileri ilk bakışta olumsuz gel
se de, biraz düşününce olumlu yanlarını da görebileceksiniz . 
Örneğin, aşırı ihtiyatlı, katı davrandığı, esnek olmadığı şeklinde 
yorumlanabilir ve ciddi bir sorun gibi değerlendirilebilir . Önce
likçi çocuğunuzun özelliklerini tanıdıkça, tepkilerini öğrendik
çe, kendisiyle iletişim kurmanız da kolaylaşacaktır. 

• Analitik • İddiacı 

• Aşırı ihtiyatlı • Rekabetçi 

• Belirleyici • Kararlı 

• Doğrudan • Gerçekçi 

• Hedefe yönelik • Mantıklı 

• Net • Nesnel 

• Azimli • Titiz 

159 



H E R  Ç O C U K  F A R K L I  D Ü Ş Ü N Ü R  

Öncelikçiler, düzen konusunda, ayrıntıları boş vererek dogrı ı 
dan hedefe yönelmek ister, önemsiz işleri başkalarına hava l ı 
ederler. Odalarını, o da  herkesin üzerine düşen görevi yaptıgı 
nı biliyorlarsa, belirli bir ölçüde temizlemeyi kabul edebilirler .  
Odalarından çıktıklarında ise alkışlarla karşılanmak isterler . 

Özellikle ince çalışma gerektiren rutin işlerden kısa sürede sıkı
larlar. Hemen sonuca ulaşmak isterler . En iyi arkadaşları, tıpkı 
Öncelikçiler gibi somut düşünebilen, ancak onlardan farklı olarak 
çevrelerindekilere destek olmayı seven ve risk almaktan kaçına
rak ayrıntılarla uğraşmayı üstlenen Düzencilerdir. Yaşlarından 
dolayı çevrelerinde işlerini yaptırabilecekleri arkadaşları, kardeş
leri ve evdeki evcil hayvanlar dışında kimseyi bulamayabilirler. 
Yine de dikkatli olun. Bu, denemeyecekleri anlamına gelmez! 

Öncelikçiler, yaşları ilerledikçe güzel yaşama sanatı konusun
da giderek ustalaşır ve her zaman en iyinin peşinde koşmaya 
başlarlar. Amaçlarını er geç hayata geçirecek güce ve kararlılığa 
sahip müstakbel liderler olarak kendilerini yetiştirirler. Ne iste
diklerini ve bunu nasıl elde edebileceklerini bilirler. Dikkatli 
olun! Karşılarına çıkarak onlara engel olmak yerine onları des
teklemenin yollarını araştırın . Belki bu yolla, bir süreliğine de 
olsa, yumuşamalarını sağlayabilirsiniz . Elinizde balla, tereben
tinle yakalayabileceğiniz arılardan çok daha fazlasını yakalaya
bilirsiniz . 
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Öncelikçilerin Zamanını 
D eğerlendirme Şekli 

(1) ' \ 

Birlikte çalışan nöronlar birbirine baglanır. 

David Walsh, WHY Do They Acı 11ıat Way? 

Öncelikçiler zamanlarını degerlendirme konusunda oldukça 
başarılıdır. Öncelikler belirleyerek önce en önemlilerini yapma
ya başlar, önemsizleri sonraya bırakırlar. İşleri küçük parçalara 
bölerek adım adım halletme konusunda dogal bir yetenekleri 
vardır . Büyük ihtimalle, önlerindeki bir hafta boyunca ne yapa
caklarını, hatta tatilde nereye gideceklerini bile şimdiden karar
laştırmışlardır. Kendilerini ellerindeki işe adar ve enerjilerini 
büyük bir dikkatle kullanırlar. Zamanı çok ciddiye alırlar. Ran
devularına ve derslerine hep birkaç dakika erken giderler .  

Öncelikçilerin en iyi oldukları konu elbette ki önceliklerin 
belirlenmesidir! Hedeflerine ulaşabilmek için neleri, hangi sı
rayla yapmaları gerektigini adeta içgüdüsel olarak bilirler. Bir 
yıgın iş yapmalarını istediginizde hemen bir liste çıkararak ön
celikle hangilerini yapmak istediklerini kararlaştırırlar. Oldukça 
sabırsız olan bu çocukların işe koyulması, izlenmeye degerdir. 

Zamana büyük saygı duyan Öncelikçilerin agzından "Boşa 
harcayacak zaman yok" sözü hiç düşmez. İçedönük kişilikteyse 
sessizce çalışacak ve rahatsız edilmek istemeyecektir. Öncelik-
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çi çocuk için ev bir eğlence yeri değil, düşünme ve öncelikler 
belirleme yeridir . Nasıl çalıştığını anlamak amacıyla aletleri 
parçalamaya bayılırlar. Öncelikçiler çevrelerindeki her şeyi 
kontrol etmek isterler. Her şeyin düzenli olmasına da büyük 
özen gösterirler. Bu nedenle sakın ola herhangi bir şeylerinin 
yerini değiştirmeye cüret etmeyin! 

Öncelikçi çocuklar oldukça tutumludur. Zamanlarını da 
enerjileri gibi dikkatle kullanırlar! Hiçbir ışığın boş yere yanma
sına izin vermez, duşta olabildiğince az su kullanmaya gayret 
ederler. Büyük idealler, büyük hedefler, kaliteli bir yaşam doğ
rultusunda hareket ederler. Onlar açısından vakit nakittir. Çev
relerindeki insanlardan da zaman konusunda aynı özeni göster
melerini isterler .  

Öncelikçiler tüm zamanlarını kendileri için önemli projelere 
harcayabilirler. Örneğin futbol turnuvasını kazanmayı ya da 
Cadılar Bayramı 'nda en çok şeker toplayan çocuk olmayı kafa
larına koyarlarsa, bu işe tutkuyla sarılırlar. 

Hedefler herkes için önemlidir, ancak Öncelikçi çocuklar açı
sından çok daha önemlidir. Onlara yardım etmek istiyorsanız, 
önlerini görebilmelerini ve günlerini planlayabilmelerini sağla
yın. Zamanı ellerinden geldiğince iyi değerlendirmek isteyen bu 
çocuklara yardım etmenin bir yolu da istek ve amaçlarınızı ola
bildiğince net anlatmanızdır . Örneğin, önümüzdeki yıl içerisin
de gerçekleştirmek istedikleri hedefleri bir takvimin üzerine not 
etmeleri, hayata geçirmek istedikleri fikirler hakkında düşünme
leri, bunları gözlerinde canlandırmaları konusunda yüreklendi
rebilirsiniz. Öncelikçilerin büyümüş de küçülmüş gibi davransa
lar bile hala birer çocuk olduklarını aklınızdan çıkarmayın . Ener
jilerini her zaman en verimli şekilde kullanmayı başaramayabi-
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lirler] Birlikte kafa yorarak kendileri açısından önemli şeylere ka
rar vermelerine ve hedefler belirlemelerine yardımcı olabilirsi
niz . Bu konuda şu tür sorular işinize yarayabilir: 

• Şu andaki hedeflerin nelerdir? 

• Bunlar arasında en önemlisi hangisi? 

• Bunun için öncelikle ne yapman gerekir? 

• Başarılı olmanın sana ve çevrendekilere ne gibi yararları ola
caktır? 

• Amaçlarına ulaştığını nasıl anlarsın? 

• Başarılı olabilmek için zamanını nasıl değerlendirmelisin? 

Çocuğunuzdan hedeflerini yazmasını isteyin ve bu listeyi bir
likte gözden geçirin . Bunlardan en çok önemsediğiniz bir ya da 
iki tanesine odaklanmalarına yardım edin. Bu işlem onun amaç
larını gerçekleştirmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aranız
daki iletişimi de güçlendirecektir. Bu sayede siz de nelerle kar
şı karşıya olduğunuzu bilebilirsiniz. 

Bir göreviniz de, kendisine zaman kazandıracak çözümler ge
liştirmesine yardımcı olmaktır. Bu sayede hedefler listesindeki 
önemli maddeleri hayata geçirebilirler . Sizi dinlemiyorsa, bunun 
nedeni büyük ihtimalle önerinizin mantıksal sonuçlarını anlat
mamış olmanızdır. Örneğin, "Hazırlanmak için çok vakit harcar
san, oyun oynayabileceğin zaman azalır" ya da "Yarın okul kon
serinde giyeceğin kıyafetlerini hemen kirli sepetine atmazsan 
konsere katılamayacaksın" derseniz, amacını daha iyi anlayarak, 
sözünüzü dinlemeye başlayacaklardır . Amacının ne olduğunu 
anlarlarsa, zaman kazanmak için gerekenleri yapacaklardır. 
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Şunu kabul edelim: Zamanın degerini iyi bilirler. Bu ned( ' ı ı l ı  
çalışırken ya  da  oyun oynarken rahatsız edilmekten -elbette \ ı ı J. 
geçerli bir nedeni yoksa- hiç hoşlanmazlar . Kendi kararla ı  1 1 1 1  

kendileri almak isteyen, bagımsız, kendilerine güvenen çorn k 
lar olabilirler ancak zaman zaman istekleri konusunda oldu k ı, . ı  
ısrarcı da  davranabilirler. Kesin sınırlar çizmeli ve  beklenti lı · ı  ı 
nizi net bir şekilde dile getirmelisiniz. Aksi halde kendi kafa l : ı  
rına görev davranma konusunda ısrar edeceklerdir. 

Öncelikçiler dinlenmeyi, rahatlamayı bilmez . Zaman zanı : ı ı ı  
durup dinlenmeleri gerektigini anlatmalısınız . En  iyi olnı : ı l· 
için, okulda başarılı olmak için çalışıp duracaklardır. Gen, ı 
okulda pek başarılı oldukları söylenemez. Sadece hedefleri ı w  
ulaşacak kadar, sınıfı geçmelerine ya da mezun olmalarına yı · 
tecek kadar çalışırlar . Saglıkları açısından kendilerine de zama ı ı  
ayırmaları gerekir . Buna yardımcı olabilmek için, boş zamanla  
rında başarılı oldukları ya da geliştirmek istedikleri konular la 
ugraşmalarını isteyin . Bu yolla hem bir şeylerle meşgul olmı ı ·1 
hem de daha yorucu, zorlu işlerden uzak durmuş olurlar. 

Son olarak, onlara görev ve sorumlulukları konusundaki ana 
litik düşünce biçimlerini ve hedefe yönelik çalışmalarını takc.l i ı  
ettiginizi anlatın. Başarılarını alkışlayın ve  ödüllendirin ancak  
arada bir dinlenerek kendilerine gelmelerini de saglayın . 
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Aslanların Ev Yaşantısı 

Çocuklar birtakım kurallann, programlann, dogrular ve 
yanlışlann oldugunu bilmek ister. Çocuklann yaşamlan 

düzene girdikçe daha mutlu, saglıklı ve yaptıgı her işte çok 
daha başanlı olduklanna defalarca tanık oldum. 

Dr. Edward Hallowell, 

The Childhood Roots of Adult Happiness 

Öncelikçi çocukların birçok hedefi vardır . Yaptıkları her şey
de başarılı olmak ve kazanmak isterler . Bu açıdan evlerinde 
kontrollü, düzenli, kaliteli ve güzel bir yaşam sürdürmeleri çok 
büyük önem taşır . Odalarında ya da salonda kazandıkları ödül 
ve madalyaları sergileyebilecekleri bir yer ayarlayın. Çok fazla 
şey istemezler ancak aldıkları şeylerin yeni, şık, kaliteli ve paha
lı olmasını isterler. Tüm okul malzemelerinin, CD çalarlarının, 
bilgisayarlarının ve eşyalarının çalışır durumda olduğundan 
emin olmak isterler. Her zaman yedek malzeme bulundurma
ya gayret ederler. Ancak meraklanmayın . Hiçbir şeyi boşa har
camazlar. Bu yüzden yedek kalem, post-it gibi malzemelerden 
diledikleri kadar almalarına izin verin . Öncelikçiler basit ve kul
lanışlı ortamlarda rahat ederler. Düzenli, derli toplu yerleri ter
cih ederler . Parlak renklerden hoşlanmaz, olabildiğince sade ve 
gösterişsiz olmaya çabalarlar. Karışıklıktan hoşlanmadıkları için 
odaları arkadaşlarına fazla yalın, süssüz gelebilir ancak onların 
istediği şey de zaten tam olarak budur. 
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Kaliteli ürünlerden hoşlandıkları ve her şeyin en iyisini ist ı ·  
dikleri için, mümkünse bırakın, giyecekler ve  oyuncaklar dal ı ı l ,  
kendi kullanacağı şeyleri kendileri alsınlar . Dikkatli alışveriş yo ı  
par ve iyice araştırmadan para harcamazlar . Ani kararlar Vl ' ı  
mez, satın almak istedikleri şeyi iyice ölçüp biçerler. Dolayıs ı y  
la, ne istediklerinden emin değilseniz, bırakın kararı onlar vc ı  

sin . Ne istedikleri ve ne istemedikleri konusunda lafı eveley i ı  ı 
gevelemeyeceklerini şimdiye dek öğrenmiş olmalısınız . Hediy ı ·  
olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan, egolarını şişirl ' ı ı 
şeyler alın . Hatta aldıkları ödülleri çerçeveletmeniz, ödülleri ı ı ı  
sergileyecekleri raflar yaptırmanız da güzel bir hediye olacaktı r  
Bütün bunları kişisel olarak değerlendirmeyin . Bu çocuklar b i l  
diğinden şaşmaz1 

Öncelikçiler okuldaki en şık öğrenciler olmayacaktır. Çünhı 
ilgilenmeleri gereken, münazara yarışmasını kazanmak, basket .. 
bol takımının en skorer ismi olmak gibi, daha önemli hedefleri 
vardır. Kılık kıyafetlerinin düzenli kalmasını sağlamak için plas
tik askılar alın . Çekmecelerinin kapaklarına, içlerindeki eşyala
rın türüne göre farklı renklerde etiketler yapıştırmalarını sağla
yın . Örneğin, dövüş sanatları dersi alıyorlarsa, üzerinde dövü� 
sanatları öğretmeninin resminin bulunduğu çekmecede spor 
malzemelerinin durduğunu anlayacaktır. 

Ödevlerini yapmak için gerekli tüm okul malzemelerine ra
hatlıkla erişmelerini sağlayan kullanışlı bir yere ihtiyaçları var
dır. Kayıp kağıtlarını ve kalemlerini aramak kadar onları sinir
lendirecek az şey vardır . Odalarında ders çalışmalarına ayrılmış 
özel bir alan ya da köşe olması çok hoşlarına gider. Mutfak ma
sası, okul malzemelerini sizinle ya da kardeşleriyle paylaşmaya 
pek hevesli olmayan bu çocuklar açısından pek ideal bir çözüm 
sayılmaz. Her şeylerinin her an ellerinin altında olmasını ister-
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ler . Ev ödevlerini yaptıkları sırada, kardeşlerinin kendisini ra
hatsız etmesini engellemek amacıyla kapısına bir uyarı levhası 
asabilirsiniz . Belgelerini konularına ya da tarihlerine göre sırala
dıkları bir dosya kutusu da oldukça işlerine yarar . Açık mavi, 
yeşil gibi dogal renkler sakinleşmelerini saglayarak daha verim
li çalışmalarına olanak tanır . 

Öncelikçiler her şeyi kendi yöntemleri uyarınca yapmak ister. 
Önceliklerini anlarsanız, ne yapması gerektigi konusunda nu
tuklar çekmek zorunda kalmazsınız . Sadece yapılacakları söyle
meniz mantıklı bir şekilde harekete geçmesi için yeterli olacak
tır . Birçok çocuk gibi Öncelikçiler de iyi yaptıkları işler karşılı
gında ödüllendirilmek ister. Her seferinde şeker ve pastayla 
ödüllendirmeniz de gerekmez. Saygınızı ve takdirinizi gösteren 
cesaret verici sözler de işe yarayacaktır. Bu çocuklar kendileri
ni motive etme konusunda oldukça başarılıdır. Elbette ki siz
den güzel sözler duymak isterler . Ancak odalarını toplamaların
daki asıl amaçları, pohpohlanmak degil, hedeflerini daha rahat 
gerçekleştirebilmektir . 

Zaman zaman çocugunuza evin tamamını düzene sokmanın 
sadece size ait bir görev olmadıgını, ailelerin birlikte çalışması 
ve işbölümü yapması gerektigini hatırlatmanız gerekebilir. Bir
çok çocuk gibi, bulaşık, çamaşır gibi angaryalardan kaytarmaya 
gayret edebilirler. Bu işleri neden kendilerinin yapmaması, baş
kalarının yapması gerektigi konusunda size yüzlerce mantıklı 
sebep sayabilirler. Onu, her şeyi onun adına sizin yapmanız ka
dar mutlu edebilecek bir şey yoktur. Ev işlerine katılmasını sag
lamanın yolu, yapılacak işlerin listesini onun hazırlamasına ve 
istedigi görevleri seçmesine izin vermenizdir. Bu yolla en azın
dan kendi kararlarını kendilerinin aldıgını ve kendi işlerinin pat
ronu olduklarını düşünerek rahatlarlar . 
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Öncelikçiler evlerinin yalnız kalabilecekleri, rahatlayarak hu
zur bulabilecekleri bir yer olmasını ister. Arkadaşlarını pijam:ı 
partilerine pek davet etmezler. Kendi başlarına kalmak ister; 
sosyal etkinliklere, okul müdürleri ya da piyano öğretmenleri 
düzenlemediği sürece, pek katılmazlar. Öncelikçi çocuğunuzu 
dikkatli dinleyin. Size ne yapacaklarını ve ne yapmayacaklarını , 
hiç dolaylı konuşmalara sapmadan, doğrudan anlatacaklardır. 
Size düşen söylediklerini dikkate almaktır . Fikir birliğine vardı 
ğınız andan itibaren Öncelikçi çocuğunuz görevini kusursuz bir 
şekilde ve tam zamanında yerine getirmeye başlayacaktır. 

Öncelikçilerin Okul Yaşantısı 

Çocuklann kötü bir gün geçinnesine neden olan şey derslerdeki 
başansızlık degil, sosyal başansızlıklardır. 

Dr. Mel Levine, 

Misunderstood Minds 

Okul, Öncelikçi çocukların yıldızının parladığı yerdir. Sınav
larda doğru yanıtlar verdiklerinde arkadaşları ve öğretmenleri 
tarafından takdir edilmeleri hoşlarına gider. Hedeflerine giden 
bir süreç olan geleneksel sınıf yapısına pek itiraz etmezler. Re
kabeti de severler. Fikir yürütmek, analiz yapmak, mantık kul
lanmak gerektiren derslerde başarılı olurlar. Birçok öğretmen 
yetişmekte olan minik akademisyenlerle ve profesörlerle karşı 
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karşıya olduğu hissine kapılır . 

Sayılarla araları iyi olduğu için matematik konusunda olduk
ça başarılıdırlar. İleride muhasebeci ya da işletmeci olma ihti
malleri yüksektir. Aletlerin nasıl çalıştığını keşfetmek de ilgile
rini çeken bir konudur. Başarılı birer hatiptirler. Analitik bece
rilerini sergilemelerini sağlayan şeytanın avukatı rolünü çok se
verler. Okullarının münazara şampiyonu ya da bilim yarışmala
rında tartışmanın galibi olabilirler . Zekalarının ve entelektüel 
dünyaya katkılarının takdir edilmesinden keyif alırlar. 

Öncelikçiler küçük yaşlardan itibaren çok güzel konuşurlar. 
Bu özellikleriyle öğretmenlerini korkuttukları bile olur. Özel
likle haklı olduklarına inandıkları konularda öğretmenlerine ka
fa tutmaktan çekinmezler. Hedeflerine sıkı sıkıya bağlı olan bu 
inatçı çocuklar güçlükler karşısında da kolay kolay yılmaz . Bir
çoğu okulu, başarılı olmak için kazanılması gereken bir oyun 
olarak görür. Her ne kadar yalnız çalışmayı tercih eden işkolik
ler olsalar da, gerektiğinde arkadaşlarını başarıyla ve ustalıkla 
yönlendirirler . Konuşmalar ve sunumlar yapmaktan keyif alır
lar. Böyle zamanlarda arkadaşları tarafından da, ayrıntılarla uğ
raşmak yerine insanları yönetmesi gereken, doğuştan liderler 
olarak değerlendirilirler. Yetkilerini paylaşmaktan hoşlanmaz
lar. Bu nedenle arkadaşları tarafından baskıcı ve sert olarak gö
rülebilirler. 

Okulda başkalarının hislerine karşı duyarlı davranabilmeleri 
için birtakım sosyal beceriler geliştirebilmeleri gerekir. Çünkü 
bunların farkında bile değillerdir] Sabırsızlıkları nedeniyle, kimi 
zaman karşısındaki insanların yavaş hareket etmesine katlana
maz ve kabalaşabilirler. Çevreleri tarafından duygusuz ve 
umursamaz olarak nitelendirilebilirler. Evet, güç meraklısı ve 
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baskıcı çocuklardır. Peki, ailelerin bu durum karşısında ne yap 
ması gerekir? Okuldan eve geldiklerinde gün içerisinde arkada� 
larıyla neler yaptığını, insanlarla ne tür ilişkiler kurduğunu aıı  

!atmasını isteyebilirsiniz . Bu yolla zaman içerisinde, çevresincll ' 
ki herkesin kendisi gibi kendisine güvenen, hedeflerine dognı 
ilerleyen çocuklar olmadığını anlamalarını sağlayabilirsiniz. 

Öncelikçiler her zaman bir numara olarak görülmek isterler .  
Bu nedenle, kendilerine yönetebilecekleri, kontrol edebilecek
leri konular ve etkinlikler seçerler. Okul konusunda, sorulara 
doğru yanıt vermek onlar açısından en popüler öğrenci olmak
tan daha önemlidir. Hemen her konuda bir fikirleri vardır ve fi
kirlerini dile getirmekten kesinlikle çekinmezler . Kimi zamaıı 
önyargılı davranabilen Öncelikçiler, sınıf arkadaşları dahil çev
relerindeki herkese kaba ve duygusuz bir şekilde davranabilir
ler. Hızlı düşündükleri, hızlı çalıştıkları, hızlı hareket ettikleri 
için arkadaşlarıyla sohbet etmeye vakit bulamazlar. Çoğu, kişi
sel ilişkilerin öneminin yeterince farkında değildir. Bu tavırları 
öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını zaman zaman korkutabilir. 
Çünkü kimseye kafa tutmaktan çekinmezler! Dikkatli olun, se
lam durun! Komutanınız geliyor! 
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Öncelikçinin Oyun Anlayışı 

Fransız filozof Rene Descartes, henüz 16 yaşına girmeden 
hayattaki hedefinin gerçegi aramak ve matematik oldugunu 

anlamıştı. Sekiz yaşındayken babası ona "küçük filozof" diye 
sesleniyordu. 

Catharine M. Cox, Early Mental Traits 

of Three Hundred Geniuses 

Öncelikçilerin fiziksel harekete ihtiyacı vardır. Streslerini at
malarının ve gevşemelerinin tek yolu budur. Koşu, elim sende, 
saklambaç gibi kas gücü gerektiren oyunları severler. Çünkü 
bunlar beceri, direnç ve kazanma isteği içerir . Tıpkı aslanlar gi
bi kovalamayı severler� Temel işler onlar için birer oyundur. İş 
unsurlarının oyunlarının bir parçası olmasını, bir şeyler onara
rak vakit geçirmeyi severler . 

Öncelikçiler zeka oyunlarını da sever . Örneğin onun bir eko
nomik plan geliştirmesine yardımcı olabilir ve haftalık harçlığı
nı, gelir ve giderlerini öğretebilirsiniz. Ailece arabayla çıkılacak 
yolculukların rotasını çizmeyi ya da kamp için gerekli ilkyardım 
çantasını hazırlamayı da keyifle üstleneceklerdir. Ailenin hafta
lık toplantılarını düzenleme işini de onurla yapacaklardır; ancak 
planlamayı Düzenci çocuklar gibi en ince ayrıntısına dek yaza
rak yapmayacaklardır. El sanatlarıyla uğraşmayı da sever ve her
hangi bir oyuncakla saatlerce oynayabilirler. Aletleri parçalayıp 
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tekrar birleştirmek hoşlarına gider. Bir şeyin nasıl çalıştığını me
rak ederler. Bu iş o kadar ilgilerini çeker ki, başka oyuncaklara 
ihtiyaç bile duymazlar . 

Bir şeyin çok eğlenceli olacağını söylemek onları harekete ge
çirmeye yetmez. Yapacakları işin okulda daha iyi not almalarını 
ya da bir şekilde daha başarılı olmalarını sağlayacağını söyleme
niz gerekir. Tartışmalar hayal güçlerini ateşler . Tek sorun oyu
nun onlar açısından kazanılması gereken, kendilerine olan gü
venlerini artırmaya yarayan bir şey olmasıdır . Bir oyunu kaybet
tiklerinde işi gereğinden fazla ciddiye alabilir, kabalaşabilirler. 

Bu çocuğun tipik bir oyun arkadaşı olamayacağı ortadadır! 
Aşırı rekabetçi ruhundan dolayı, kendisine, iyi liderleri takdir 
eden ve yönetilmeyi kabullenen arkadaşlar bulmaları gerekir. 
Büyük ihtimalle, becerikli, yararlı, hedefe yönelik, duygusal 
açıdan güçlü arkadaşları arasından seçeceği birkaç oyun arkada
şı olacaktır . Karşılarındaki insanlardan bir şey öğreneceklerine 
inanmadıkları sürece sosyalleşmeye pek meraklı değillerdir. Bu 
nedenle jestlerinin, mimiklerinin, ses tonlarının ilettiği "mesaj 
lara" da  pek aldırış etmezler. Aynı şekilde karşılarındakilerin 
duygularını da pek dikkate almazlar. Oyunlarının adı "kişisel 
olarak alma"dır. Alırsanız acı çekerseniz . Ancak almamayı be
cerirseniz bu güçlü çocukla oynamak bir zevke dönüşebilir . 
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Öncelikçi Çocuğunuzu Yetiştirirken 
Basit zevklerim vardır. En iyisiyle tatmin olurum. 

Oscar Wilde 

Öncelikçi çocuk her an hareket halindedir. Evde, okulda, bu
lundukları her ortamda kazanmayı ve hedeflerini gerçekleştir
meyi amaçlarlar. Kendilerini b aşarıyla motive eder, hedefler ve 
hayallerine doğru hızla ilerlerler . Zeki, kararlı, mükemmeliyet
çi çocuklardır. Büyümüş de küçülmüş gibidirler .  Bu yönleriyle 
anne babalarını ve bakıcılarını epey zorlarlar. 

Düzen söz konusu olduğunda, Öncelikçiler yüzlerce sıkıcı iş
le uğraşmaktansa, bu işleri başkalarına havale etmeyi tercih 
ederler. Seçimi onlara bırakırsanız evdeki en kolay işleri seçer, 
odalarını üstünkörü temizlerler . Hedeflerini gerçekleştirmek 
kendilerine olan güvenlerini artıracağı için, zorlu görevlerde da
ha b aşarılı olurlar. Kişisel olarak değerlendirmeyecekleri için 
yapmak istemedikleri işleri yapmaya da rahatlıkla ikna edebilir
siniz . Bu işin sizin için ne kadar önemli olduğunun farkına va
rırlarsa, azimle işe sarılır ve tam zamanında bitirirler . Yine pe 
bunun çok mümkün bir şey olmadığını aklınızdan çıkarmayın! 

Yapılacak işler konusunda ne kadar fazla söz sahibi olurlarsa 
işi de o kadar istekle yapacaklarını unutmayın.  Öncelikçi çocu
ğunuza düzen konusunda temel, stratejik önerilerde bulunun . 
Ayrıntılarda boğmayın . Ancak kurallara ve düzene de bağlı ka
lın . Öncelikçi çocuk kurallar dahilinde özgürlük ve kısıtlanma
dan yönlendirilmek ister . 
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Öncelikçi Tarza Genel Bakış 
Amaç: Hedefler belirlemek ve bunları gerçekleştirmek 

Mekanı düzenleme tarzı : Her şeyin fonksiyonel ve mantıklı 
şekilde düzenlenmesini isterler. Düzen işlerini başkalarına ha
vale etmeyi tercih ederler. 

Güçlü yanları: Zamanlarını çok iyi kullanırlar. Kendileri için 
anlamlı işlere odaklanır, başarmak için çaba harcarlar . 

Zayıf yanları: Mümkün olduğunca düzenden kaçınırlar. An
cak işlerine yarayacağını düşünürlerse buna razı olurlar. İnsan
ların hislerine karşı duyarsızdır. 

Öncelikçi Tarz: Zaman 

Ajanda: Birçok şeyi aklında tutabilir ancak hatırlama konu
sunda başkalarının yardımına da ihtiyaç duyabilir. 

Yapılacaklar listesi: Yapması gerekenlerin birçoğunu aklında 
tutabilir . Ancak bunun ötesinde bir temel hedefler listesi de 
vardır . 

Hedefler: Zamanını en iyi ve en verimle şekilde kullanmak. 

Güçlü yanları : Zaman yönetimi konusunda çok iyidir. Dakik
tir . Hç.tta randevularına birkaç dakika önceden gider. 

Zayıf yanları: Yönetenin ve kararları alan kişinin kendisi ol
masını ister. Başkalarının programına uymakta sıkıntı çeker. 
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Öncelikçi Tarz: Ev 

• 
& 

Yatak odası: Az ve öz eşya ister . Düzenlidir. Ödüllerinin, ma
dalyalarının görünür bir yerde durması gerekir . 

Dolaplar: Temiz, estetik, uyumlu ve düzenli bir dolabı tercih 
eder. 

Çekmeceler: Ne kadar az şeyleri olursa o kadar rahat ederler. 
Ancak tüm eşyaları en iyi ve en kaliteli olmalıdır. 

Hatıra eşyaları : Zaferlerini ve başarılarını hatırlatan, spor ve 
eğitim ödülleri gibi şeyleri saklar . 

Depolama: Harçlığını alet edevat almaya harcar. Eşyalarını en 
düşük masrafla en kullanışlı şekilde saklayabilmeyi amaçlar. 

Güçlü yanları: Her şeyin yerli yerinde oldugu, fonksiyonel bir 
ortam. 

Zayıf yanları: Bakım ve temizlik işlerini başkalarına havale et
mek ister . 

Öncelikçi Tarz: Okul 

Ev ödevleri: Hedeflerine ulaşmak için gereken her şeyi yapar. 
Sessiz bir yerde rahatsız edilmeden özenle çalışmak ister. 

Güçlü yanları: Hedefe kilitlenmiş bir öğrencidir . 

Zayıf yanları: Karşısındakilerin duygularını dikkate almaz, 
kendisine söylenenleri yapmakta sıkıntı çeker . 
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Öncelikçi Çocuğunuzun D üzenli 
Olmasına Yardım Edebilmeniz İçin ... 
• Onlara seçenekler sunun ve  ne  yapılacağına onun karar ver 

mesine izin verin. Ancak yardıma ihtiyaçları olup olmadığı
nı da kontrol edin . 

• Onlara düzenli olmalarını söylerken duygusal değil, mantık
lı davranın . 

• Gerçekten istediklerinden emin olmadığınız şeyleri satın al
mayın. En iyisi doğum günlerinde onlara para vererek iste
dikleri hediyeyi kendilerinin almasına izin vermektir. 

• Az ancak kaliteli şeyler alın . 

• Rakamları severler. Bu nedenle düzen konusunda kesin ta
limatlar ve kesin tarihler verin . Ne kadar net konuşursanız 
etkisi o kadar büyük olur. 

• Eşyaları ve oyuncakları her an düzenli ve çalışır haldedir. Bu 
kalite anlayışına saygı gösterin ve düzenini sürdürmesine 
yardımcı olun . 

• Eşyalarını alfabetik sıraya ya da numara sırasına göre değil, 
konularına ve türlerine göre sınıflandırırlar. 

• Depolama konusunda yaratıcı olun . Onlar için kullanışlı ol
ması güzel görünmesinden daha önemlidir . 

• Sizin adınıza planlama yapmasını isteyin . Görev bölümüne 
birlikte karar verin. 

• Arada bir dinlenmelerini sağlayın . Hayatın çalışmaktan ve 
bitmek bilmez hedefleri gerçekleştirmekten ibaret olmadı
ğını anlatın . 
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DUYUSAL TERCİH LERİN ROLÜ 
Çarklar ve labirentlerle dolu kafeslerde beslenen farelerin 

sinir sistemi daha büyük ve gelişkin oluyor. 
Daha yalın kafeslerde tutulan farelerin beyinlerinde aynı 

karmaşık gelişim gözlenmiyor. 

Anne Moir ve David ]essel, 

Brain Sex 

H
er birimizin farklı düşünce tarzları oldugu gibi farklı 
duyusal tercihleri de vardır. Maalesef anne babalar ve 
ögretmenler kendimize özgü bu dünyayı algılayış ve 

kendimizi ifade biçimimizin farkına dahi varmayarak kendi du
yusal tercihlerini bize zorla uygulatmaya kalkarlar. Bu yaptıkla
rı işlerin iyice zorlaşmasına, ortamın gerilmesine yol açar. Müş
terilerimden biri şöyle bir itirafta bulunmuştu : "Keşke ben kü
çükken de bu kitaplar olsaydı da annem ve babam okusaydı. 
Onlarla karşılaştırıldıgında, çok yabani ve kaba görünen, d!'.vi
nimsel bir çocuktum. Annem görsel bir insandı . Her şeyi gcrü
nüşüyle ölçerdi . Babam işitseldi . Çıkardıgım her sese karşı �şırı 
hassaslık gösterirdi . Ben de bu ortamda halıların üzerinde 1ak
lalar atarak dans ediyor, hayatın tadını çıkarıyordum. Çok fark
lı oldugumuz için birbirimizi delirtiyorduk� " 
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Duyusal farklılıklar, iyice anlaşılmaması durumunda, evdl' 
karmaşaya yol açabilirler. Carol Kranowitz The Out-of-Sync 
Child kitabında "Çocuklar üç duyusal tercihin biri konusunda 
ya aşırı duyarlı ya da aşırı duyarsız olur" der . Her iki durum da 
çocuğun hayatında ciddi sıkıntılara yol açabilir. Oldukları gib i 
görünmeyebilirler :  Taşıdıkları özellikleri abartılı bir şekilde ifa
de ediyor olabilirler . Elbette her zaman ihtiyaç duydukları, ra
hat edecekleri şeyler sunulmuyor da olabilir. Bence hedef, "tam 
fonksiyonel duyusal bütünleşme" adı verilen şey olmalıdır. The 
Sensory-Sensitive Child kitabının yazarlarının ifadesiyle, "Duyu
sal bütünleşme, beyin ve beden arasındaki hassas etkileşimdir . . .  
Adeta mucizevi bir şeydir . Dikkatimizin dağılmasına izin ver
meden, kararlı adımlarla ilerleyebilmektir. . .  Bedeniniz sizin 
düşmanınız değil, dostunuzdur . . .  Algıladığımız şekilde yaşa
rız" .  Acaba kaçımız hangi duyuların en çok işimize yaradığını 
dikkate alıyor? Kaçımız kendimizi rahat, güçlü hissettiğimiz, 
çevremizde olanları yorumlamamızı sağlayan duyusal merkezi
mizi biliyor? Kendi kendinize şu soruları sorun: 

• Dışanda gördügünüz şeyleri ya da okudugunuz kitabı hatırlı
yor musunuz? Yoksa hatırlayabilmek amacıyla her şeyi not et
me ihtiyacı mı hissediyorsunuz? 

• Sorunlan konuşarak çözme yanlısı mısınız? 

• Tablolar, grafikler ve sunumlar yoluyla daha rahat mı ögreni
yorsunuz? 

• Yeni kelimeleri ögrenebilmek için sesli bir şekilde okumanız, 
duymanız mı gerekiyor? 

178 



D U Y U S A L  T E R C İ H L E R İ N  R O L Ü  

Örneğin, alfabeyi öğrenmeyi ele alalım. İşitsel bir insansanız 
harfleri seslendirmek istersiniz. Görselseniz harflere bakmaktan 
keyif alırsınız . Devinimsel biriyseniz harfleri yazarak, harflerle 
dans ederek mutlu olursunuz) Siz ya da çocuğunuz hangi ifade 
tarzını tercih ediyorsunuz? 

Beynimiz, duyusal uyarıları, merkezi sinir sistemimize uza
nan duyusal reseptörler aracılığıyla algılayıp yorumlayarak ya
şadığımız deneyimleri anlamamızı sağlar. Beyin saniyede on 
milyon veriyi çözümleyecek kapasitededir. Beynimizde 1 00 
milyardan fazla sinir hücresi vardır . Nöron adı verilen bu hüc
relerin bir kısmı bilgileri çözümleyerek, hislerimizi ortaya çıka
rır. Sonuç olarak, duyularımız yaşamımızın her alanını kaplaya
rak yeni şeyler keşfedebileceğimiz, gelişebileceğimiz ve olumlu 
yönde ilerleyebileceğimiz güvenli bir üs sağlar. Doğal olarak, 
hangi duyuyu tercih ettiğimizi bilmemiz, insanlarla ilişkileri
mizde bize yol gösteren, yaratıcı olmamızı sağlayan kişisel bir 
pusula oluşturmamıza yardımcı olur. 

Duyularımız bize sadece zevk vermekle kalmaz, içsel ve dış
sal dünyamızı tanımamızı da sağlar. Biz renkleri görürken, rüz
garın sesini dinlerken, hatta bir şeftaliye dokunurken, beyin de 
olup bitenleri analiz edip yorumlar. Bu kişisel deneyimler ara
cılığıyla içsel dünyamızı da daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Bu 
süreç çok erken yaşlarda başlar . Dört aylık bir bebek, duyula
rıyla bedensel devinimleri arasında bir uyum sağlamaya başlar. 
Sekiz aylık olduğunda ise gördüğü, duyduğu, dokunduğu şeyle
ri yorumlayabilir . 
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Duyusal Tercihlerin D üzen Tarzı 
Ü zerindeki Etkisi 

Çocugunuzun tercih ettigi duyu -işitsel, görsel ya  da devin i ı ı ı  
sel olması- evde v e  okulda kullanmayı tercih edecegi düzen s ı  ... 
temini de etkileyecektir. Çocugunuzun duyusal tercihini be l ı ı  
leyerek düzenleme işinin başarısını da  artırabileceginizdrn 
emin olabilirsiniz. Çocugunuz kendisini rahat hissettiği ortan ı  
larda kalmak, ödevlerini orada yapmak, oyunlarını orada oyı ı : ı  
mak, arkadaşlarıyla orada görüşmek isteyecektir. 

Duyularımız sinir sistemine saniyesi saniyesine ulaştırıld ı p, ı  
için, rahat edebilmek amacıyla, duyusal tercihlerimizi destek l ı ·  
yen ortamlarda bulunmayı tercih ederiz. Çocuklar belirli oda  
larda, belirli mekanlarda, diger yerlere oranla daha rahat edv ı  
Çünkü bu yolla duyuları ödüllendirilmiş olur, kendilerine de�ı · ı  
verildigini, güvende olduklarını hissederler. Çocugunuzun tl' ı 
cihlerini bilirseniz, rahatlamasını ve yaratıcı olmasını saglayal ı ı  
lecek, kendisini güvende hissedebilecegi bir aile ortamı yara t 
manız mümkün olabilir . 

Peki, bir insanın duyusal tercihlerini bilmek nasıl daha iyi v ı ·  
düzenli olmasını saglayacak? Flow kitabının yazarı Mih a l y  
Csikszentmihalyi'ye göre, kişinin yaptıgı işe zihnini tam olarak 
verebilmesi, zihinsel ve fiziksel performansını artırıcı bir etk ı 
yaratır. Bu yolla bize en dogal gelen şekilde yaşar, sever ve dü 
zenli olabiliriz .  Bu da işleri daha az stres yaşayarak halletmemiı  
anlamına gelir. Anne baba olarak söz hakkı sizde olduguna gi1  
re çocugunuza en uyacak ortamı yaratmak da sizin görevin iz 
dir. Bu, içinde yaşamak istedikleri bir mekan ortaya çıkaraca k ,  
çocugunuzun daha büyük bir heves ve  rahatlıkla çalışmasını w 

oynamasını saglayacak, isteksizligini ortadan kaldıracaktır . Şu 
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ı ı u  aklınızdan çıkarmayın: Duyusal tercihlerini belirlemeniz, 
\·ocugunuzu harekete geçiren ve iyi hissettiren, daha az enerji 
l ı arcayarak daha iyi performans sergilemesini saglayan şeyleri 
ortaya çıkarmanız anlamına gelecektir. 

T E S T . . .. , · .  ' · ·  

Çocugumun Duyusal Tercihleri Nelerdir? 

Açıklama: 

Aşagıdaki ifadeleri dikkatle okuyun ve çocugunuzun benzer 
tepkiler verebilecegini düşündügünüz durumları işaretleyin . 
lşaretlediginiz maddelerin toplamını her bölümün sonundaki 
kutuya not edin . Testin sonunda gerekli açıklamaları bulacaksı
nız . Bu test Dr. Arlene Taylor tarafından geliştirildi . Bu konu
da daha fazla bilgi için Organizing far Your Brain Type adlı kita
l ı ımdaki "Duyusal Tercihlerin Degerlendirilmesi" bölümüne 
lıakabilirsiniz. 

Bölüm 1 

Çocugum . . .  
O Ses çıkaran hayvanlarla ve oyuncaklarla oynamayı tercih eder. 

O Yediklerinin "güzel ses çıkarmasını" ister. (Örnegin, bir ye
ınegin çignenirken çıkardıgı sesi sevmeyebilir .) 
O Şiddetli, tanıdık gelmeyen seslerden korkar. (Fırtına, itfaiye 
s ireni, aglayan insanlar gibi . )  
O Kıyafetlerin çıkardıgı seslere dikkat eder (Ömegin : naylo
nun hışırtısını ya da fermuarın çıkardıgı sesi sevmeyebilir .) 
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O Çevresindeki seslere karşı hassastır. (Tartışan insanlar, l ı · 

zalandırılan bir çocuk gibi .) 
O Olumlu işitsel uyarılar sevildiğini hissetmesine yol açar .  
(Doğadaki hoş sesler, rahatlatıcı bir müzik, sakinleştirici Sl's 

tonları gibi.) 
O Olumlu işitsel veriler duymayınca kendisini gücenmiş hi� 
seder. (Suskunluk, sert bir ses tonu, anahtarların gürültüsü , 
kaba/nahoş sesler gibi .) 
O Bir şeyin nasıl yapıldığını dinleyerek daha hızlı öğrenir . 

O Not almayı sever. Hafif bir müzik eşliğinde uyumaktan 
hoşlanır. 

Birinci Bölüm Toplamı = 

Bölüm 2 

Çocugum . . .  
O İlginç hareketler yapan hayvanlarla ve renkli, hareketli 
oyuncaklarla oynamayı sever. 
O Yiyeceklerinin "düzgün görünmesini" ister. (Örneğin panı ; ı ı  
ve  patates püresinin aynı tabakta durmasından hoşlanmaz.) 
O Karanlıktan korkar . 

O Kendisine korkutucu gelen filmleri izlemez .  

O Görünüşüne önem verir. (Örneğin yıpranmış, aşınmış, m ı  

gi  solmuş, modası geçmiş kıyafetler giymekten hoşlanmaz.) 
O Çevresinde gördüklerine karşı hassastır (Yüz ifadeleri, du 
vardaki gölgeler gibi.) 
O Olumlu görsel uyarılar sevildiğini hissetmesine yol açar 
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(Hoş görünümlü ortamlar, sevgi dolu göz temasları, mimikler 
gibi .) 
O Göz teması kuramadığında, kızgın yüz ifadeleri karşısında, 
güzel görünmeyen ortamlarda, bakacak bir şey bulamadığında 
kendisini gücenmiş hisseder. 

O Bir şeyin nasıl yapıldığını izleyerek daha hızlı öğrenir. 

O Grafikler, tablolar ve resimler öğrenmesini kolaylaştırır. 

İkinci Bölüm Toplamı = 

Bölüm 3 

Çocugum . . .  
O Dokunabileceği hayvanlarla oynamaktan hoşlanır. Hayvan
lara karşı çok hassastır. 
O Dokunmaktan hoşlandığı oyuncakları tercih eder. (Yumu
şak, ilginç desenli oyuncaklar gibi.) 
O Yiyeceklerin "kıvamında" olmasını ister. (Örneğin, çok sı
cak ya da çok soğuk, pürüzlü yüzeyli, yapışkan yiyeceklerden 
hoşlanmaz.) 
O Fiziksel acı çekmekten, rahatsız olmaktan korkar. 

O Giyeceklerinin hissettirdiklerine dikkat eder. (Yumuşaklığı, 
sıkması, terletmesi gibi .) 
O Çevresinde hissettiklerine karşı hassastır. (Sıcaklık, yağmur 
gibi.) 
O Rahat ettiği ortamlar ve yumuşak dokunuşlar sevildiğini 
hissetmesine yol açar. 
O Dokunulmadığı zaman ya da sert dokunuşlar karşısında 
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kendisini gücenmiş hisseder. (Yumruk, tekme, tokat atılması ,  
saçının çekilmesi, itilmesi gibi .) 
O Bir şeyin nasıl yapıldığını dokunarak ve bizzat yaparak da
ha hızlı öğrenir . 
O Ellerini kullanmayı sever . (Örneğin bir hikaye anlatırken, 
ya da matematik problemi çözerken.) 

Üçüncü Bölüm Toplamı = 

Her bölümün toplamını aşagıdaki kutulara yazın. En yüksek pu 
an, çocugunuzun duyusal tercihlerini gösterir. 

Bölüm 1 :  İşitsel 

Bölüm 2 :  Görsel 

Bölüm 3:  Devinimsel 
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İşitsel Çocuğunuz 
Çocuklann ilk önce duyulan harekete geçer. 

Maria Montessori, 11ıe Absorbent Mind 

İşitsel çocuklar seslere diğer uyaranlardan daha hassas bir şe
kilde tepki verir. Çevrelerindeki tüm sesleri fark eder, sadece 
içeriğine değil, tonuna ve yüksekliğine de tepki verir. Kimi işit
sel çocuklar mutlak bir sessizlik ortamında konsantre olabilir. 
Kimileri ise ritmik bir ses eşliğinde daha iyi düşünebilir. B irçok 
işitsel çocuk ev ve sınıflarındaki gürültüleri bastıran ve beyaz 
sesler çıkaran ses makinelerini oldukça kullanışlı bulur. (İpucu: 
Odalarını boydan boya halı döşetmeniz, hatta ses yalıtımı yap
manız daha rahat uyumalarını sağlayabilir .) Birçoğu ödev ya
parken, özellikle de odalarını toplarken bir yandan müzik din
lemeyi sever. Müzik bu çocukların sakinleşmelerini ve diklcat
lerini toplamalarını sağlar. 

İşitsel bir çocukla karşı karşıya olduğunuzu, "Söylediğini duy
dum" ya da "Harika bir sesi var" sözlerinden anlayabilirsiniz . Bir 
şeyi, izleyerek ya da yaparak değil, dinleyerek daha iyi öğrene
bilirler. İnsanların gürültülü bir şekilde konuştukları ortamlar
da çalışmayı ve oynamayı tercih ederler. İşitsel çocuklar, kuş 
sesleri, yumuşak tonda yapılan konuşmalar gibi olumlu işitsel 
uyarılara büyük değer verir. Dinleme becerileri güçlü olduğu 
için tartışmalardan keyif alırlar . Düzenli olmalarına yardımcı 
olmak istiyorsanız, odalarını toplamalarının kendilerini ne ka
dar iyi hissettireceğini anlatın. Sizi dinlemeye ve ses tonunuzla 
uyum içinde devinmeye başladıkları andan itibaren istediğiniz 
her şeyi yapacaklardır . 
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Çevresindeki şeyleri adlandırma ve kategorize etme biçimin i:t. ,  
işitsel çocugunuzun düzeninin başarısını ve ömrünü dogruda ı ı  
etkileyecektir. (Konuşmaya ve yazı yazmaya başlamadan örn ı ·  
duymaya başlarlar.) Çocugunuz sözcüklere önem verir. B u  ıw 

denle, biraz zamanınızı ayırarak eşyalarını etiketlemeniz işe ya 
rayabilir. Bu sayede dünyayı daha iyi algılayabilirler. Uyaklı söz 
ler ve kelime oyunları da neyi nereye koyduklarını hatırlamala 
rına yardımcı olacak; bir şeyin adını sesli olarak telaffuz etmen iz 
ilgilerini artıracak, hafızalarını kuvvetlendirecektir. 

Örnegin, ödev dosyalarını düzenlerken kagıtları alfabetik sı
rayla ya da konu başlıklarına göre sınıflandırın . Kampa gitmek 
üzere hazırlanırken yapabilecekleri şeylerle ilgili, yanlarına ala
cakları kıyafetlerden gidecekleri etkinliklere dek gerekli her şe
yi içeren bir liste hazırlayın . Toplayıp kutulara kaldırdıgınız eş
yalarının listesini bir kasete kaydetmeniz de neyin nerede oldu
gunu hatırlamalarına yardımcı olacaktır. 

İşitsel bir çocugu yetiştirmek ve düzenli olmasına yardım et
mek konusunda kullanabileceginiz en temel beceri onunla yu
muşak bir tonda, açık ve anlaşılır bir şekilde konuşmak olacak
tır .  Bunu, belki birkaç kez tekrar etmeniz gerekecektir . Ancak 
çocugunuz er geç ne söylediginizi anlamaya ve hatırlamaya baş
layacaktır. Islık sesi, şarkılar gibi sesleri seven çocuğunuzla rit
mik bir şekilde, şarkı söyler gibi konuşmayı deneyebilirsiniz. 
Oyun ve uyku alanlarını da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
düzenlemenizi öneririm. Sesler, işitsel bir çocugun dikkatini bir 
tablonun renklerinden ve kaşmir bir süveterin teninde yarattıgı 
histen daha çok çekecegine göre, odasına bir müzik sistemi kur
manız ya da minik bir havuz koyarak su seslerini dinlemesini 
saglamanız işe yarayabilir. Müzik setine koyacagınız neşeli bir 
CD, kimi işitsel çocukların odalarını anında toplamaya başla-
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masını saglamaya bile yarayabilir . 

İşitsel Bir Çocuğa Uygun Ortamı Hazırlarken . . .  

• Düzen sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için sözlü 
talimatlar verin . 

• Düzen meseleleri hakkında konuşmaya, tartışmaya yürek
lendirin . 

• Çok iyi birer dinleyicidirler. Bu nedenle, onlarla konuşur
ken, bir şey isterken dikkatli davranın . 

• Ortalıgı toparlarken bir yandan müzik dinlemek hoşlarına 
gidebilir . 

• Yeni bilgileri ve fikirleri, okumaktan çok dinleyerek, söz
cüklerin ritmini dinleyerek ögrenirler. 

• Neyin nerede oldugunu bir yere not ederek ya da haritala
rını çıkararak hatırlayabilirler . 

Görsel Çocuğunuz 
İnsan/an mutlu etme oyununu, kişiliklerini bastınna 
pahasına, hayat boyu sürdürebilirler. Birer yetişkin 

olduklannda geriye kendilerine ait hiçbir duygu kalmaz. 

Dr. Edward Hallowell, 

11ıe Childhood Roots of Adult Happiness 

Görsel çocuklar dünyayı gözleriyle algılar. Renkleri; parlak, es
tetik görünümlü şeyleri severler. Bir şeyi sesi, dokunuşu degil, 
görünüşüne göre yorumlarlar. Görsel çocuklar yüz ifadelerinize 
karşı çok hassastır. Onları azarlarken ya da takdirlerinizi dile ge
tirirken yüz ifadenizin de sözlerinizle uyumlu olmasına dikkat 
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edin . Bir şeyin nasıl yapıldığını, bizzat yaparak değil, izleyen · 1-
daha iyi öğrenirler . Görsel çocuklar genellikle hızlı konuşur vı · 
"Şuna bir bak", "Çok iyi görebiliyorum" gibi ifadeler kullanırla ı  

Görsel tercihleri güçlü olan çocuklar renkleri sever. Odaları 
nın sevdikleri renklerde boyalı olması kendilerini rahat ve vı·  

rimli hissetmelerini sağlar. Parlak renkli oyuncaklar, resimli ki 
taplar hem ilgilerini çeker, hem de sakinleşmelerini sağla r .  
Renkler canlanmalarını ve  motive olmalarını kolaylaştırır. l3 i ı  
şeyin görünüşü, fonksiyonundan daha önemlidir onlar için . 

Görsel çocukların başarılı ve mutlu olabilmesi için özel bi r  
düzen sistemine ihtiyaç vardır. Çok kalabalık, karışık mekanlar 
heyecanlanmalarına yol açabilir. Odasının rengini ve neyin, ne
rede duracağını dikkatle belirleyin . Renkli bir çöp sepeti pislik
lerin odanın içerisinde bir yığın oluşturmadan, kolayca ortadan 
kalkmasını sağlayabilir . Odalarında kullanabilecekleri en uygun 
renkleri belirleyerek, bunlar arasından seçimi ona bırakın . Han
gi ders kitabının hangi renkle kaplanacağına karar vermeleri da
ha istekli çalışmaları konusunda da onları motive eder! Bu ka
dar basit işte! Görsel çocuğunuza pencereli bir oda vermenizi 
de öneririm. Bahçeyi seyretmek çocuğunuzun huzur bulmasını 
ve mutlu olmasını sağlar. 

Mekanın planlaması görsel çocuklar açısından oldukça önem
lidir . Mobilyaların yerlerini değiştirmek, değişim isteklerini kö
rükler. Görsel çocuklar bu değişim sürecinde aktif olarak rol al
mayı ister. Bu sayede hem ferahlarlar hem de yataklarının altı
na saklanmış tüm eşyalar ortaya çıkar! (Ben, çok ciddi bir yer 
sıkıntısı olmadığı sürece yatakların altına bir şey konmaması ta
raftarıyım.) Eğer güzel görünmezse, görsel çocuğunuz odasına 
girmek dahi istemeyecektir . Görsel çocuklar insanlarla telefon-
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da değil, yüz yüze iletişim kurmayı tercih eder. Bu açıdan, oda
larında konuklarını ağırlayabileceği bir yer açmaya gayret edin. 
İki ipucu daha vereyim: Ders çalıştıkları yerin derli toplu olma
sına özen gösterin ve odasına parlak ışık yayan ampuller takın . 
Görselciler iyi aydınlatılmış yerlerde daha rahat eder. 

Görsel çocuğunuzu düzene sokmaya kalktığınızda, uzun, 
tüm gün sürecek bir temizlik yerine, kısa süreli ve aralıklarla 
tekrarlanan seanslar yapmayı deneyin . Karmakarışık bir ortam 
karşısında cesaretleri kırılır . Bu nedenle odalarının tamamını bir 
seferde toplamalarını istemeyin . Aşama aşama ilerleyin . Önce 
yerdeki oyuncaklar kalksın . Ardından kıyafetler yerine asılsın . 
Sonra masalarını toplasınlar . . .  Ufaktan başlayarak ağır ağır iler
leyin . Siz de bu temizlik sürecinde ona eşlik edin . Ancak neyin 
nereye kaldırılacağına onların karar vermesine izin verin. 

Görsel çocuklar paketleyip kaldırma işinde oldukça başarılı
dır. Tek tip plastik sepetleri çok severler. Bu sepetler hem ne
yin nerede olduğunu görmelerini sağlar, hem de çok güzel gö
rünür] Dolabına da renkli sepetler yerleştirebilirsiniz . Alışveriş 
yapmanızı teşvik ediyor değilim, ancak güzel görünümlü, çeki
ci kutuların çocuğunuzun çok hoşuna gideceğini belirtmeliyim. 
Bu kutuların görünüşünü beğenirlerse seve seve kullanacaklar
dır. Ancak alacağınız şeylerin rengi ve kalitesi çok önemlidir. 
Karşınızda görsel bir çocuk olduğunu asla unutmayın] 

Görsel Bir Çocuğa Uygun Ortamı Hazırlarken . . .  

• Neyin, nerede durması gerektiği konusunda çok hassastırlar. 

• Işıklandırma konusunda hassas davranırlar. Ders çalışırken 
loş bir ışığı tercih edebilirler. 
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• Görerek ögrenirler. Kıyafetlerini nasıl katlayacaklarını, ka
gıtlarını dosyalara nasıl yerleştireceklerini göstererek ögre
tin . Bir şeyi uzun süre dinlemek zorunda kalırlarsa sabırsız
lanır, hatta sıkılırlar. 

• Çekici ve renkli klasörlere bayılırlar. 

• Her şeylerinin düzenli bir şekilde etiketlenmesini isterler . 

• Düzenli olmalarını saglamak için odasının duvarlarına mo
tive edici posterler asın . 

• Yaklaşmakta olan işleri hatırlamalarına yardımcı olabilmek 
için mantar panolar ya da yazı tahtaları kullanın . 

• Odalarında hatıra eşyalarını saklayabilecekleri mıknatıslı bir 
pano bulundurun . 

• Her şeyin açıkta, ortada olmasını tercih ederler. Kapının, 
perdenin arkasında saklayacagınız şeylerin çok düzenli dur
ması gerekir. 

D evinimsel Çocuğunuz 
Çocuk 5 yaşına geldiginde beyin normal büyüklügünün 

yüzde 90'ına ulaşmış olur. Ancak ergenlik çagına kadar 
büyümeyi sürdürür. 

Karen A. Smith ve Karen R. Gouze, 

The Sensory-Sensitive Child 

Devinimsel çocuklar açısından anahtar sözcük rahatlıktır. 
Dünyayı dokunarak tanır, kendilerini "İyi hissettiriyor", "İçim
de kötü bir his var" gibi sözlerle ifade ederler. İnsan cildinin 
yüzde 70'i duyusal reseptörlerle kaplıdır. Bol bol dokunulma
yan çocukların gelişme güçlügü çektigi bilinen bir gerçektir. Bu 
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açıdan, devinimsel çocukların duyusal tercihlerinin farkına var
manın ve buna saygı göstermenin önemi ortadadır. 

Dokunma hissine karşı hassas oldukları için kolaylıkla rahat
sız olabilirler. Yaşadıkları bu fiziksel rahatsızlık insanlardan ve 
ortamlardan uzak durmalarına yol açabilir. Bu çocuklar tüylü 
oyuncaklarla, yumuşak, rahat mobilyalarla dolu ortamlarda da
ha rahat ederler . Odalarının kendilerini rahat ve iyi hissettirme
si, huzur vermesi gerekir. Bu çocukların tat ve koku alma du
yusu da oldukça gelişmiştir. Bu nedenle odalarının sık sık hava
landırılmasına dikkat etmeli, yatmadan önce odasında atıştıra
cağı şeyleri özenle seçmelisiniz. 

Devinimsel çocuklar hareket ederek ve dokunarak öğrenir. 
Bu özellikleri nedeniyle kimi zaman yanlışlıkla hiperaktif olarak 
değerlendirilebilirler. Doğrusu, bu çocuklar açısından tutama
dıkları, dokunamadıkları, hissedemedikleri şeyler bir anlam ifa
de etmez. Onları yargılamak yerine bu davranışın duyusal ter
cihlerinin bir ifadesi olduğunu aklınıza getirmelisiniz . Ortada 
bir yanlış yok� Bunu dikkate alarak, odalarındaki halıların da 
yumuşak ve sıcak olmasına özen göstermelisiniz . Kabartmalı 
yatak örtüleri ve masalarında duracak kalın kağıtlar da hoşları
na gidebilir . Duyularını harekete geçirecek her şey, öğrenmele
rini kolaylaştıracaktır. 

Devinimsel çocuklar yerlerinde duramazlar . Bu nedenle de fi
ziksel aktiviteleri severler. Bedensel koordinasyon konusunda 
oldukça yeteneklidirler . Ellerini kullanmalarını gerektiren işleri 
başarıyla yaparlar. Bir şeylere dokunduklarında kendilerini ra
hat hissederler . Bu yüzden, eşyalarını toplamalarını, kutulara 
koyup garaja  taşımalarını isterseniz, bunu memnuniyetle yeri
ne getirir, "Yapacak başka iş var mı? " diye de sorarlar� 
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Devinimsel çocuklar bulundukları ortamın "kontrol altında" 
olmasını tercih ederler . Sıcaklığın kontrol altında olmasını, pen 
cerelerin açılmasını, dağınıklığın ortadan kalkmasını isterler. Eıı 
önemli dertleri rahat etmektir. Dolayısıyla düzenli olmasın ı 
sağlamanızın devinimsel çocuğunuza çok büyük yararları ola 
caktır. Belirli şeylerin belirli yerlerde durması çok önemlidir . 

D evinimsel Bir Çocuğa 
Uygun Ortamı Hazırlarken . . .  

• Nasıl düzenli olmaları gerektiğini dokunarak, hissederek, 
bizzat yerleştirerek öğrenirler. 

• Fiziksel çözümler gerektiren işleri daha çok severler. İçgü
düsel olarak her an hareket halindedirler. 

• Dokunma hissine karşı hassastırlar. Dokunması keyif veren 
kutular, düzenli olmalarına yardımcı olabilir . 

• Isıya karşı duyarlıdırlar . 

• Eşyaları toplayıp yerleştirirken belirli bir düzen gözetmezler. 

• Kolayca dokunabilecekleri ve kullanabilecekleri yerlerde 
duran eşyaları daha rahat kullanırlar. 
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Duyusal Tercihler : Özet 
Birçok insan bir şeyleri ögrenirken duyulannın tamamını kullanır. 

Tek bir yolla ögrenmez. Ancak kimi ögrenciler belirli duyulan 
aracılıgıyla, diger duyulanna oranla daha rahat ve iyi 

ögrenebildigi,nin farkına varmıştır. Hangi, ögrenme tarzının işinize 
en çok yaradıgını ögrenmenin birçok avantajlan vardır. 

Elizabeth James ve Carol Barkin, 

How to Be School Smart 

Çocuğunuzun duyusal tercihinin ne oldugu önemli değildir . 
Önemli olan tercihlerine en uyumlu olan şekilde yaşayabilme
sidir. Düzen kişinin kendisine olan güvenini artırır, bu güven de 
kişinin kendisini geliştirmesini sağlar . Çocuklar ayaklarının ye
re sağlam bastığını, bulundukları ortamın kontrol altında oldu
ğunu hissettiğinde daha rahat eder, daha az sıkıntı yaşar. Dik
katleri daha az dağılırsa sosyal becerileri ve okuldaki başarıları 
da artar . Düzene sokarken duyusal tercihlerini dikkate alırsanız 
hem onun hem sizin hayatınızı daha keyifli ve rahat bir hale ge
tirirsiniz . Düzenli kalmalarını sağlayacak şeyleri bilmeniz, ken
dinize de daha fazla vakit ayırabilmenizi sağlayacaktır. 

Maria Montessori'nin de belirttiği gibi, "Zihinde beliren her 
şey önce duyularla hissedilir" .  Çocuğun yaşadığı ortam öğren
mesini, gelişmesini ve rahat etmesini sağlamalıdır. Çocukların 
duyusal tercihlerini öğrenen ve saygı gösteren anne babalar 
böyle bir ortamı yaratabilecek anlayışa sahip demektir. 
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B Ö L Ü M 

İÇEDÖNÜKLÜGÜN VE D IŞADÖNÜKLÜGÜN ROLÜ 
Çok duyarlı ya da aşın utangaç bir çocuk, anne babasıyla 

ilişkileri hakkında çocukluk dönemini korkusuz, eglenceli bir 
şekilde geçiren dışadönük çocuklardan farklı şeyler 

hatırlayacaktır. 

Dr. Dan Kindlon, Too Much ofa Good 11ıing 

H
erhangi bir ortamda rahat etmemiz, beynimizin ne 
kadar miktarda uyarımı rahatlıkla değerlendirebildiği
ne bağlıdır. Bir başka deyişle pozisyonumuzu belirle-

yecek olan şey, içedönük-dışadönük denkleminin neresinde bu
lunduğumuza bağlı olarak değişecektir. Örneğin, dışadönük ço
cuklar enerjilerini çevresindeki insanlardan ve şeylerden alır. Ye
ni bir şey yapmadan önce çevrelerinden onay ve destek almak is
terler. Büyük ihtimalle, fikir alışverişinde bulunabilmeleri ama
cıyla, anne babalarının yanlarında durmasını da isteyeceklerdir. 
Yalnız kalmak onlar için katlanılmaz bir şeydir. Böyle bir du
rumdayken düzenli olmalarını beklemeyi aklınızdan bile geçir
memelisiniz . Dışadönük çocuğunuzun düzenli olabilmesi için 
yapmanız gereken şeyin yanında bulunmanız gerektiği açıktır. 
Belirleyici olan budur. 

İçedönük çocuklar ise, tam aksine, enerjilerini kendilerinden 
alır, kendileri için özel en fazla bir-iki insanla birlikte bulunmak 
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ister. Yeni durumlar, yeni güçlükler, yeni insanlar onlara zor gı ·  
lir . İnsan kalabalığı enerjilerini tüketir. Yalnız kalabileceklt - ı  ı 
geniş bir alana ve yeterince zamana ihtiyaç duyarlar. İçedöni'ık  
çocuğunuzu düzene sokabilmek için yapmanız gereken şey , 
enerj isini tüketmemeye gayret ederek, yumuşak bir şekildı · 
yaklaşabilmektir . Bu konuya daha sonra geleceğiz . . .  

Beyin araştırmaları, içedönüklerin beyinlerinde uzun, karma 
şık kan dolaşım sistemleri bulunduğunu göstermiştir . Bu da da  
ha fazla içsel uyarım aldıklarını gösterir . İçedönük çocuklar İ \  
lerine kapanır, sorunların çözümü amacıyla uzun, karmaşık İ \  
sel senaryolar kurar, düşünceler, değerlendirmeler yapar . Dışa 
dönüklerin beynindeki kan dolaşımı daha kısa, daha doğrudan  
dır. Dışlarında meydana gelen şeylere tepki verirler. Sonuç ol : ı  
rak kendilerini rahat hissedebilmek için yüksek düzeyde dışsa l  
uyarıma ihtiyaç duyarlar. 

Şu an kendi kendinize, "İşte . Benim çocuğum tam bir dışadi i  
nük. O yüzden telefonu eline alarak tüm sınıf arkadaşlarını dı > 
ğum günü partisine davet etti" ya da "Şimdi anladım. Çocuğuı ı ı  
içedönük olduğu için eve misafir gelir gelmez odasına kaçıym" 
diyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın, burada söz konusu ola ı ı  
çocuğunuzun sosyal beceriler sahibi olması değil, çocuğunuzu ı ı  
temel ihtiyaçlarını anlayabilerek ona uygun bir destek sisten ı ı 
kurabilmenizdir . Sonrasında çocuğunuzun tipine uygun sosya l  
aktiviteler geliştirebilirsiniz . Çocuklarınızın tercihlerini değişt ı 
remeyeceğinize, size benzemeye zorlayamayacağınıza göre, ak  
şam yemeğe oturduğunuzda hem gürültücü, dramatik, dışadi ı  
nük çocuğunuza, hem de sessiz, sakin, içe dönük çocuğunu:t. : ı  
aynı anda nasıl eşit ilgi gösterebileceksiniz? Bir konuşma çuhı ı 
ğu edinerek, çubuğun masada sırayla el değiştirmesini, herkes i ı ı  
sırası gelince gününü anlatmasını sağlayabilirsiniz . Bir ağaç da 
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lı, bir gong ya da aile yadigarı herhangi bir şey de olabilir. Bu, 
farklılıkları bir arada yaşatmanın harika yollarından biridir� 

Bu konuyu degerlendirirken, çocukların yüzde 70'inin dışa
dönük, yüzde 30'unun içedönük oldugunu farz edeceğiz. Bunu 
yaparken aşırı dışadönük çocukların yanı sıra dengelilerin üçte 
ikisini "dışadönük", dengelilerin kalan üçte biriyle aşırı içedö
nük çocukları da "içedönük" olarak sınıflandırıyorum. Bu ra
kamlar beyin yapılarını net olarak yansıtmasa dahi, toplumun, 
"olma ve düşünme" yanlısı içedönüklerdense, "yapma" yanlısı 
dışadönüklere olan eğiliminin bir yansıması olarak değerlendiri
lebilir. Bu, oldukça karmaşık bir konu . . .  Çocukların büyük bö
lümü dengeli bir yapıya sahiptir. Eşit derecede uyarıma ve iç 
huzura ihtiyaç duyarlar. Ancak aşın derecede uyanma ve uya
nmlardan olabildigince korunmaya ihtiyaç duyan uçlar da vardır. 
Öğretmenler ve anne babalar uçlardaki çocukları kolaylıkla 
ayırt edebilirler . Bu iki uca da dahil olmayanları ise dengeli ola
rak değerlendirebiliriz . 
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T E S T . · - - - . 
İçedönüklük-Dışadönüklük Değerlendirmesi 

Açıklama: 

Aşağıdaki ifadeleri okuyun ve her satırdaki üç ifade içinde ço
cuğunuza en az yüzde 75 oranında uyanı seçin. B itirdiğinizdl' 
hangi şıkkı kaçar kez işaretlediğinizi sayın. En fazla işaretledigi 
niz seçenek çocuğunuzun içedönük mü, dışadönük mü yoksa 
dengeli mi olduğu konusunda bir fikir edinmenizi sağlayacaktır. 

1 
a .  Aşırı rekabetçidir . 
b .  Kendisiyle ve arkadaşlarıyla ılımlı düzeyde rekabete girer. 
c .  Başkalarıyla rekabete girmez. (Kendisiyle yarışır.) 

2 
a .  Rekabete girmek ona enerj i  verir. 
b. Makul düzeyde rekabetle başa çıkabilir . 
c .  Rekabete girmek tüm enerj isini tüketir. (Mümkün 

olduğunca kaçınır .) 

3 
a .  Kalabalıklar ona enerji verir. 
b .  Orta çapta grupları tercih eder . Kalabalıkta çok uzun 

süre kalamaz. 
c. Kalabalıkta bogulacak gibi olur . 
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4 
a .  Yoruldugunda kendini çabucak toparlar. 
b. Yorulduğunda makul bir zaman içinde kendini toparlar. 
c. Yorulduğunda kolay kolay toparlanamaz. 

5 
a. Her an hareket halindedir. Dinlenmesi için ısrar etmeniz 

gerekir. 
b. Dinlenme ve oyun zamanları yüzde 50-yüzde 50 

oranındadır. 
c. Tek başına ya da birkaç insanla yapabileceği aktiviteleri 

tercih eder. 

6 
a. Bol uyarımın (insanların, gürültünün, hareketin) bulunduğu 

ortamları sever. 
b. Makul düzeyde uyarımın bulunduğu ortamları sever. 
c .  Olabildiğince sakin, rahatsız edilmeyeceği ortamları sever. 

7 
a .  Yeni ortamlara hızla dalar, risk almayı sever. 
b .  Kimi zaman yeni ortamlara katılır, kimi zaman 

gözlemlemekle yetinir. 
c .  Yeni bir ortam karşısında geri çekilerek, katılmak yerine 

gözlemlemeyi tercih eder. 

8 
a .  Yüksek düzeyde uyarıma ihtiyacı vardır. 
b .  Uyarım ihtiyacı ve iç huzur ihtiyacı eşit düzeydedir. 
c .  Yüksek düzeyde uyarımdan uzak durur. 
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9 
a .  Kalabalık gruplar halinde yapılan etkinlikleri tercih eder 
b. Küçük bir grup halinde yapılan etkinlikleri tercih eder. 
c. Tek başına ya da bir-iki kişiyle birlikte yapacağı etkinlikll' ı ı  

tercih eder. 

10  
a .  Yüksek düzeyde duyusal uyarımın bulunduğu ortamlarda 

hareketlenir. 
b. En fazla orta düzeyde duyusal uyarımın bulunduğu 

ortamlarda rahat eder . 
c .  Yüksek düzeyde duyusal uyarımın bulunduğu ortamlardan 

kaçar . 

11 
a .  Duyusal uyarım olmayan ortamlarda sıkılır, hatta uyuyakalır. 
b .  En fazla orta düzeyde duyusal uyarımın bulunduğu 

ortamlarda rahat eder. 
c .  Aşırı düzeyde duyusal uyarımın bulunduğu ortamlardan 

kaçar, rahatsız olur . 

12  
a .  Yapacak heyecan verici bir şeyler bulmaya çalışırken başını 

sık sık derde sokar. 
b. Heyecanı sever ancak bunu bir "misyon" olarak görmez. 
c .  B ir şeylere katılması konusunda baskı görürse depresyona 

girer. 
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13 
a .  Kalabalık/gürültülü ortamlarda daha verimli olur . 
b .  Kalabalık/gürültülü ortamlarda bir süre idare edebilir ancak 

daha sonra sakin bir ortamda dinlenmek ister. 
c. Sakin ortamlarda daha verimli olur. 

14 
a .  İnsanlarla iletişimi kuvvetlidir. 
b .  İnsanlarla iletişime girer ancak zaman zaman da geri çekilip 

kafa dinlemek ister. 
c. Tek başına kalmak ister. 

15 
a .  Bulunduğu ortamda her an müzik çalmasını ister. 
b. Zaman zaman müzik isteyebilir. Bazen ise sessizlik ister. 
c. Özellikle ders çalışırken, konsantre olmak istediğinde 

sessizlik ister. 

16 
a .  Kısa dönem hafızası iyidir ancak uzun vadede her şeyi unutur. 
b .  Kısa dönem hafızası da uzun dönem hafızası da ortalama 

düzeydedir. 
c .  Uzun dönem hafızası iyidir ancak stres altında, örneğin 

sınavda, hiçbir şey anımsayamaz. 

17 
a. Yeni insanlar ve durumlar karşısında oldukça cesurdur. 
b. Yeni insanlar ve durumlar karşısında ölçülü bir tavır takınır. 
c .  Yeni insanlar ve durumlar karşısında çok temkinlidir . 
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18 
a .  Bulunduğu ortama hemen ayak uydurur. 
b .  Bulunduğu ortama yavaş yavaş ısınır . 
c .  Bulunduğu ortama kolay kolay ayak uyduramaz . 

19 
a .  Yeni uyarımlara olumlu tepki verir . 
b .  Yeni uyarımlara ölçülü bir tepki verir. 
c. Yeni uyarımlara olumsuz tepki verir. 

20 
a .  Yeni bir ortamı tereddüt etmeden keşfe çıkar. 
b. Yeni bir ortamı keşif ve bekleme arasında kararsız kalır . 
c. Tanıdık ortamlardan uzaklaşmak istemez. 

21 
a .  Duyusal uyarımlara karşı tepkisiz kalır. Yeter demesi için 

bol miktarda uyarım gerekir. 
b. Duyusal uyarımlara makul düzeyde tepki verir. 
c. Duyusal uyarımlara karşı aşırı hassastır. Çok az uyarım bik 

onu pes ettirir. 

22 

a .  Eğitilmesi zordur. İsyankardır. 
b .  Eğitilmesi nispeten kolaydır. Makul düzeyde isyankardır . 
c. Kolayca eğitilir . Asla isyan etmez . 

A şıklarının (dışadönük) toplam sayısı: 

B şıklarının (dengeli) toplam sayısı: 

C şıklarının (içedönük) toplam sayısı: 
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Dışadönük çocuğunuz 
Çocuklan degi,ştirmeye degi,l, anlamaya çalışıyoruz. 

Alison Gopnik, Andrew Meltzoff ve Patricia Kuhl, 

The Scientist in the Crib 

• Nasıl oluyor da en iyi 40 arkadaşı birden oluyor? 
• Konuşmadan duramaz mı? 
• Niye sürekli böyle hızlı konuşuyor? 
• Neden her an tüm ilginin onun üzerinde olmasını istiyor? 
• Neden sesli düşünüyor ki? 
• Neden önce konuşup sonra düşünüyor? 

Dışadönük bir çocuk olan Claire ' i  tanıyalım. On bir yaşında
ki Claire ' in bir yığın arkadaşı vardı. Telefon elinden hiç düşmü
yordu. CD'lerini düzenleme işini ve ev ödevlerini sürekli erte
liyor, sonunda da hiçbir şey yapmıyordu. Sürekli ilgilenecek bir 
şey buluyordu. Müzik dinliyor, radyoyu açıyor, televizyon sey
rediyor ya da arkadaşlarıyla mesajlaşıyordu. Müzik setinde 
gümbür gümbür çalan bir şeyler olduğu sürece birçok işi aynı 
anda yapabiliyordu. Yapmak istemediği bir iş karşısında bu tür 
bir motivasyona ihtiyacı vardı . 

Dışadönükler enerjilerini çevrelerindeki insanlardan ve şey
lerden alırlar. Fikirlerini, kişisel deneyimlerini paylaşmak, çev
releriyle bağlarını kuvvetlendirmek isterler. Başka insanların 
düşüncelerine değer verirler. Bu düşüncelerden beslenir, güç 
bulur, coşarlar. İnsanlarla birlikte olma, konuşma fırsatı bula
madıklarında enerjilerinin tükendiğini hisseder, garip, ısrarcı bir 
hal alırlar. Uçarı olarak görülen bu çocuklar genelde yanlış an-
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laşılır ve bu nedenle çok sıkıntı çekerler . Tek suçları akılların 
dan her an bir yığın düşüncenin geçmesidir . Ödevlerini yapm:ı 
konusunda (o sırada düşünecek birçok şey vardır) , geceleri uyu 
makta (düşüncelere daldıkları için) sıkıntı çekerler. Anne baba· 
lar dışadönük çocuklarının ödevlerini yapmasına yardımcı ol · ·  
mak amacıyla yanlarında durarak daha sosyal bir atmosfer yara 
tabilir, yataklarına tüylü hayvanlar ve kitaplar koyarak uyuma
larını sağlayabilirler. Bu tür cömert bir ilgi kendilerini rahat w 

huzurlu hissetmelerini sağlayacaktır. Sizin onayınızı ve takdiri · 
nizi alma isteklerinin kendilerine olan güvenlerinin düşüklü 
ğünden kaynaklanmadığını unutmayın . Bunu istemekteki 
amaçları rahat edebilmektir. 

Dışa dönük Çocuğunuzu Düzene S okarken . . .  

• Düzen sürecinde dışadönük çocuklarınızı bol bol övmeniz, 
yüreklendirici sözler söylemeniz gerekir . Bu tür sözler Üzer
lerinde oldukça etkili olur. Yeterince yüreklendirdiğinizi 
düşünseniz bile devam edin . 

• Okuldan eve dönüşte, servisten ilk atlayan onlar olur . Ko
şarak eve gelir ve başlarından geçenleri anlatmaya başlarlar. 
Buna hazır olun . Kapıyı açarak içeri buyur edin . 

Deneyimlerini anlatmaları konusunda yüreklendirin. 

• Okul çantalarını boşalttıkları, kıyafetlerini kaldırıp astıkları 
sırada yanlarında olmanız onlara rahatlatacak, bu işleri da
ha kolay yapmalarını sağlayacaktır . Sizinle birlikte olmaya 
ihtiyaçları vardır. Üstelik bundan büyük keyif alırlar . Yü
reklendirici sözlere devam etmeyi ihmal etmeyin� 

• Çevrelerinde insanların ve eşyalarını bulunmasından hoşla-
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nırlar. Onlarla birlikte çalışmanız, hatta sırf yanında bulun
manız, eşyalarını daha kolay toplamasını sağlayacaktır . 

• Düzen konusunda yaşadıkları sıkıntıları sizinle paylaşmayı 
isteyeceklerdir. Zaten her konuda düşündüklerini ve hisset
tiklerini anlatmak isterler . Onlara kendilerini ifade etme, 
düzen konusunda düşündüklerini anlatma fırsatı verin . 

• Düzenli olabilmek için yardımınıza ve desteğinize ihtiyaç 
duyarlar . 

• Eşyalarını toplamazlarsa tek başına odasına göndererek ce
zalandırmayın . Bu kadarı onlara ağır gelir. 

İçedönük Çocuğunuz 
Bilimsel araştırmalar, çocuklukta da yetişkinlikte de 

mutlulugun anahtannın kendinizi ve çevrenizi kontrol 
edebildiginizi hissetmeniz oldugunu göstermiştir. 

Dr. Edward Hallowell, 

The Childhood Roots of Adult Happiness 

• Sorularıma yanıt vermesi neden bu kadar uzun sürüyor? 
• Rahatsız edilmekten neden bu kadar nefret ediyor? 
• Kalabalık grupları neden sevmiyor? 
• Neden bu kadar utangaç ve içine kapanık? 
• İnsanlardan neden kaçıyor? 

Sam 8 yaşında içedönük bir çocuktu. Birebir sohbetlerde co
şuyor ancak sohbete üçüncü bir çocuk daha katıldığında ilgisi 
hemen dağılıyordu . İnsanlar Sam'in ilgisiz olduğunu, sıkıldığını 
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düşünüyordu. Aslında, sesli düşünen Claire' in aksine, içindl ' ı ı  
düşünüyordu. Kendisini rahat hissettiğinde, sevdiği bir insan l a  
birlikte olduğunda saatlerce konuşabiliyordu. 

İçedönükler yalnız kaldıklarında ya da en sevdikleri bir iki in 
sanla birlikte olduklarında güç ve huzur bulur. Tek istedikler i  
budur! Duygularını ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmada ı ı  
önce kendi kendilerine değerlendirir, öyle konuşurlar . Yeterin 
ce yalnız kaldıklarını hissederlerse, başka çocuklarla da oynaya · 
bilir, uyumlu davranabilirler .  Yeterince yalnız kalamazlarsa isl ' 
sinirli ve gergin davranabilirler. Gevezelik etmekten ve okulda 
bütün gün birtakım etkinliklere katılmaktan gerçekten çok sı
kıldıkları için çevrelerindeki insanlar onları çekingen hatta asos
yal olarak değerlendirebilir . 

Bu tür çocuklar bir avuç insanla derin ve uzun süreli ilişkiler 
kurar. Çocuğunuzun okuldan eve her gün yeni bir arkadaşıyla 
gelmesini beklemeyin . Ne kadar az olursa o kadar iyidir . İçedö
nük bir insan olan yazar Ayn Rand çocukluğu hakkında şunları 
anlatır : "Çocukluk döneminde annemle yaşadığım en büyük sı
kıntı beni asosyal olarak nitelemesiydi . Sürekli olarak diğer ço
cuklara daha ilgili davranmamı isterdi. Neden onlarla oynamak
tan hoşlanmıyormuşum? Neden hiç kız arkadaşım yokmuş? Sü
rekli bu şekilde azarlar dururdu" .  

İçedönük Çocuğunuzu Düzene S okarken . . .  

• İşe rahat, sade bir ortam hazırlamakla başlayın. D ağınıklığı 
olabildiğince azaltın . Her şeye rahatlıkla ulaşabileceği bir 
düzen kurun. Bırakın çocuğunuz eşyalarını en rahat kulla
nabileceği şekilde düzenlesin . Bu, hem kendine olan güve
nini artıracak hem de eğlenmesini sağlayacaktır. 
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• Okul dönüşü ödevlerini yapmasını söylemeden önce din
lenmesine olanak tanıyın . Kitaplarını, defterlerini toplaya
rak ödev yapmaya hazır hale gelmeden önce neyi nasıl ya
pacaklarını düşünüp karar vermelerini bekleyin. Ve kesin
likle rahatsız etmeyin. 

• İçedönük çocuğunuzun bir başına kalabileceği, düşünebilece
ği bir yere ihtiyacı vardır. Bir işin üstesinden gelebilmeleri 
için öncelikle huzur ve sessizlik isterler. A sosyal değillerdir. 
Ancak yeni insanları, yeni durumları yorucu, hatta sakıncalı 
bulabilirler. Tüm aile üyelerinin, öğretmenlerinin ve yakın 
arkadaşlarının bunun bilincinde hareket etmesi gerekir. 

• İçedönük çocuğunuzun gözlem yeteneğini takdir ettiğinizi 
gösterin . Bu çocukların, dışadönük çocuklara oranla çevre
lerinden çok daha az takdir gördüğünü unutmayın . Düşün
celerinizi onunla baş başayken anlatın . Çevrede başka in
sanlar varsa huzursuz olabilirler. 

• İyi bir dinleyici olmayı öğrenin ve paylaşmaya hazır olduk
ları an zamanınızı ona ayırın . 

• İçedönükler çok fazla insanın önünde bir şey yapmak ya da 
beklenmedik, alışılmadık şeyler yapmak zorunda kaldıkla
rında zorlanırlar . 

• Yeni bir işe başlamadan önce izlemek ve dinlemek isterler. 
Düzen konusunda da öncelikle sizi izlemesine olanak tanı
yın. Er geç o da işe koyulacaktır� 

• İnanılmaz bir odaklanma yetenekleri vardır. Üzerinde çalış
tıkları şeye kendilerini adeta adarlar. Ayrıntılı değerlendirme
ler yapar, bir karara varmadan önce iyice düşünüp taşınırlar. 

• Kendilerine ait alanlarda, özellikle odalarında mahremiyete 
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çok önem verirler. Kapısına bir "uzak durun" tabelası asar ; ı l  
bu hassasiyetlerine değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. Oda� ı  
na girmeden önce kapıyı çalmayı ve izin istemeyi unutmay ı ı ı  

• Kimi zaman sorularınızı ve isteklerinizi birkaç kez yirn+ 
menizde fayda olabilir . Bu sayede düşünüp, değerlendin ·  
rek yanıt verme fırsatı bulmuş olurlar. 

• İçedönükler kendilerine yönelik övgüleri şüpheyle karşıl a ı  
Okulda düzenlenen etkinliklere katılmaktan sıkılır, insan l : ı  
rın karşısına geçip bir  şeyler anlatmak zorunda kalmakta ı ı  
ölümüne korkarlar .  Onları azarlasanız bile bunu herkesi ı ı  
önünde yapmayın . 

• Kişisel alanlarının işgal edildiğini hissederlerse biterler. Ki  
şisel eşyalarını paylaşmayı da sevmezler . 

İçedönük çocuğunuzu düzene sokabilmeniz konusunda vere
bileceğim ilk ipucu rahat, sade bir ortam hazırlamanızdır. En 
önemli şey dağınıklığı olabildiğince azaltarak, her şeye rahatlık
la ulaşabileceği bir düzen kurmanızdır. Bırakın çocuğunuz eşya
larını en rahat kullanabileceği şekilde düzenlesin. Bu, hem ken
dine olan güvenini artıracak hem de eğlenmesini sağlayacaktır. 

Çocuklar enerjilerini kişilikleri uyarınca farklı şekillerde kul 
lanır. Mesele enerji akışıdır . Dışadönük çocuk, içedönüklerin 
tam tersine, başkalarıyla birlikte vakit geçirdiğinde, insanlarla 
birlikte çalıştığında güç kazandığını hisseder. İçedönükler isC' 
düşünerek, değerlendirerek, tek başlarına çalışarak ya da en faz
la bir-iki insanla birlikte olarak güç kazanır. Güçlerini yeniden 
toplamaları için arada bir durup dinlenmeleri de gerekebilir. 

Anne babaların güç toplama stili çocuğunkinden farklılık gös-
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terdiginde işler çatallaşabilir . Dışadönük bir baba geçenlerde 
"Çocugumla birbirimizin enerjisini tüketiyoruz" demişti . Bu 
babanın içedönük çocugunun ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı 
olması gerekiyordu . Beklentilerini makul bir düzeye çekerek 
ç:ocuguna soluk alma fırsatı tanıdıgında birlikte mutlu olabile
ceklerini ve eglenebileceklerini gördüler. İçedönük bir anne de 
dışadönük kızıyla sorunlar yaşıyordu. Kızına ayda en fazla bir
kaç etkinliğe katılabileceğini, her gün kendisini okula götüre
meyeceğini söylemişti. Kendi sınırlarını biliyor, kızının okul dı
şı faaliyetlerini sınırlandırmaya da kalkmıyordu. 
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CİNSİYETİN  ROLÜ 
Erkeklerin beyni biraz daha büyüktür. Ancak bunun 

onlan daha akıllı kıldıgına dair bir kanıt yoktur. 
Kızlann beyinleri erkeklere oranla daha hızlı gelişir. 

Ancak bunun onlan daha akıllı kıldıgına dair bir kanıt da 
yoktur. 

David Walsh, 
Why Do Ihey Acı Ihat Way? 

Cinsiyet farklılıklarından söz ederken basmakalıp mavi ve 
pembe kurdele kategorilerinden uzak durmamız gerekir. Tıpkı 
beyinleri gibi, hiçbiri diğerinden daha iyi değildir. Birtakım be
lirgin genetik farklar vardır, o kadar. Why Gender Matters ki
tabının yazarı Dr. Leonard Sax'ın da belirttiği gibi, "Birçok da 
ortak özelliği bulunan cinsiyetler arasındaki ufak tefek farklar
dan söz etmiyoruz . Hiçbir ortak yanları bulunmayan belirgin 
farklardan söz ediyoruz. "  

Kızlar ve  erkeklerin beyinleri farklı yapıdadır. Tıpkı gelişimleri 
gibi . . .  Yaşasın farklılık1 Örneğin, dişi ceninlerin önce beyinlerinin 
sol yansı ortaya çıkar. Erkek ceninlerde ise tam tersi bir durum 
söz konusudur: Önce sağ yarı gelişir. Farklılıklar bununla da kal
maz. Beynin sağ ve sol yarısını birleştiren bir köprü olan korpus 
kallosum, kızlarda daha kalındır. Kızların aynı anda birçok işi ya-
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pabilmesinin, daha sosyal olmasının nedeni bu olabilir . Kızlar 1 ı ı ı  
işi yapmayı erkeklerden daha hızlı ögrenir. Kızların beyinleri d i l  
sel becerilere daha yatkınken, erkek beyni de stratejik becerik ı  
konusunda uzmanlaşmıştır. Erkekler fiziksel açıdan daha han ·  
ketlidir. Çevrelerini keşfetmeye daha meraklıdır. Kızlar ise da l ı . ı  
az  hareketlidir ve  birbirleriyle sohbet etmeyi tercih ederler. 

Cinsiyeti, sizinle ilişkileri dahil, çocugunuzun tüm sosyal gı · 
lişimini dogrudan etkiler. Örnegin, anne babalar, belki farkır n L ı  
bile olmadan, kendileriyle aynı cinsiyetten olan çocuklarıyla da  
ha fazla vakit geçirir. Kızlarla daha çok konuşulur, erkekler d: ı  
ha sık cezalandırılır. Ne giyecekleri, odalarını nasıl dekore ec.k 
cekleri konusunda erkeklere daha az özgürlük tanınır. 

Daha düzenli olabilmelerini saglayabilmek amacıyla, cinsi 
yetler arasındaki farklılıkları incelemeye başlayalım. Çocugu 
nuz bu bölümdeki tanımlara birebir uymayabilir -hatta bahsı · 
girerim uymayacaktır- ancak yine de herkes için geçerli olacak 
ana hatlar mevcuttur. Üstelik cinsiyetlerine uygun beklentiler· 
de bulunmanızın size ögretecegi çok şey vardır. 

Kızlar 

Kızlar bilgi.Zerini artırmak için üniversiteye, 
erkekler iyice aptallaşmak için Jüpiter'e gi.der. 

Neil Howe, Millennials Rising 

• Okulun ilk yıllannda kızlar derslere erkeklerden daha fazltı 
odaklanırlar. 

• Kızlar sosyal uyanmlara daha fazla tepki verir. 

• Kızlar sözel görevleri daha başarıyla yerine getirir. Beyinleri, 

212 



C İ N S İ Y E T İ N R O L Ü  

konuşma becerisi konusunda daha gelişmiştir. 

• Kızlann empati becerileri daha yüksektir. 

• Kızlar henüz dört aylıkken annelerinin fotografiannı tanıyabi-
lirler. Erkeklerin tanıması daha fazla zaman alır. 

• Kızlar insan seslerine karşı daha hassastır. 

• Kızlar erkeklere oranla daha uzun süre göz teması kurabilirler. 

• Kızlar konuşmaya erkeklerden daha erken başlar. 

• Kızlar okuma ve yazma konusunda erkeklerden daha çabuk 
ustalaşır. 

• Kızlar herhangi, bir şeyi erkeklerden daha kısa sürede bulur. 

Kızların beyinleri erkeklere oranla daha hızlı gelişir. Ögrenme 
konusunda erkeklerden daha iyidirler, sorunlara erkeklerden 
daha uzun süre odaklanabilir, okulda çok daha başarılı olabilir
ler. Kimi kızların, insanları, yüzleri, sesleri tanıma konusunda 
doğuştan gelen bir yetenekleri de vardır. Ancak Why Gen-.der 
Matters kitabını yazarı Dr. Sax şunu ifade eder: "Erkekler ken
di becerilerini abartırken, kızlar kendi becerilerini önemsemez
ler . "  Bunda aslında şaşılacak bir şey yoktur. Kızlar yetenekleri-· 
ni sergilemekten çekinir . Anne baba olarak görevlerinizden bi
ri de kendilerine güvenlerini artırmaktır. 

Kızınızın düzenli olmasına yardım ederken . . .  

• Kimi kızlar ev ödevi yaparken, bir yolculuğa çıkmak üzere 
toplanırken, düzenli olmaya çalışırken yanlarında kendileri
ne destek olacak birilerinin bulunmasını isterler. 

• Kızlar kendisine verdiğiniz işleri yapmaya çaba harcarlar. 
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Ancak bu sırada yanlarında bulunmanız görevine sadık l" ı l  
ması açısından büyük önem taşır. Varlıgınızın çok olu ı ı ı l ı  ı 
etkileri olacaktır . 

• Kızlar odalarını, dolaplarını, hatta cüzdanlarını belirl i l ı ı ı  
düzen içersinde yerleştirirler. B u  düzen, neyin nerede old ı ı  
gunu bulmalarını saglar . Ojelerinin ve yatmadan önce ok ı ı  
yacakları kitabın nerede oldugunu bilmek, aramadan l ı ı ı l  
mak isterler. Yaptıkları b u  küçük düzenlemeler gittikçl' l ı ı ı 

davranış şekline dönüşür . 

• Şunu kabul etmek durumundayız : Kızlar duygularını p : ı v  
laşmaya daha yatkındırlar. Çevrelerindeki insanlara ve cl ı ı ı· 
gularına karşı daha hassastırlar. Disiplin amaçlı ceza l : ı ı  . ı  
tepkileri de erkeklerden farklıdır. Kızların da elbette dis i ı  ı 
line ihtiyacı vardır. Ancak bunun daha yumuşak bir şekildi 
gerçekleştirilmesi gerekir. Bagırıp çagırmalardan olumsı ı ı  
etkilenirler. Yumuşak, sakin bir yaklaşım, bir plan oluştur:ı 
rak harekete geçmeleri konusunda daha etkili olacaktır. 

• İşe girişmeden önce onlarla düzen sorunu hakkında uzu 1 1  

uzun konuşarak fikirlerini sorun. Büyük ihtimalle size h a k  
vereceklerdid 

• Görevin bitirilmesi gereken zamanı belirleyin . Kızlar ko 
nuşmaya dalarsa işlerini unutabilirler. 

• Çocukların çogu, özellikle düzen konusunda, pek takd i ı  
edilmez. Mükemmel düzen becerisini elinizden geldiginn· 
alkışlayın� 

• Kızınızı düzenleme sepetleri hediye ederek ödüllendirin .  
Kızlar güzel görünümlü şeylere bayılırlar . Sizinle alışverişı · 
çıkmaktan mutluluk duyacaklardır� 
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Erkekler 
Her erkegi.n içinde oynamak isteyen bir çocuk gizlidir. 

Friedrich Nietzsche 

• Erkek bebekler, kız bebeklerden daha hareketlidir. 

• Erkek beyni kız beyninden yüzde 1 5  daha agırdır. 

• Erkekler üç boyutlu nesneleri keşfetme konusunda kızlardan 
daha başanlıdır. Beyinleri mekan kullanımı konusunda daha 
gelişmiştir. 

• Erkekler kızlardan daha hareketli ve daha temkinlidir. 

• Erkekler daha çok fiziksel hareket gerektiren eylemleri tercih 
eder. 

• Erkekler başka insanlann tepkilerinden ve degerlendirmelerin
den kızlar kadar etkilenmez. 

• Erkekler labirent bulmacalannı çözme konusunda kızlardan 
daha başanlıdır. 

• Alet edevat erkeklerin ilgisini daha çok çeker. 

• Erkekler insanlardan çok olaylara tepki gösterir. 

• Erkekler hayattaki ilişkileri kızlardan daha iyi anlayabilir. 

• Erkeklerin AIDS'e yakalanma riski daha yüksektir. 

• Erkekler bir işi kızlardan daha kısa sürede halleder. 

• Erkeklerin duygulannı anlayabilmesi kızlardan daha uzun sürer. 
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Maria Montessori'nin de dediği gibi, "Küçük erkek çocuk ! :  
ruhsal bir cenin olarak değerlendirin" . Küçük erkek çocuk 1 
hayatlarının ilk yıllarında çevrelerinde olup bitenleri anlayan 
yacak kadar saftır. Kızlar çevrelerini çok daha iyi yorumlaya! 
lirler. Erkekler, hayatlarının bu ilk yıllarında, sosyal/duygu .• 
bağlantılar kurma konusunda kızlardan daha yavaştır . Bu t i  
nemde kızlardan daha hassas olabilirler. Erkekler genell i ]. 
okulda ve evde kızlara oranla daha zor sosyalleşir . Gelenek� 
eğitim sistemi genellikle cinsiyet farklarını pek dikkate almaz 
erkeklerin daha rahat ve eğlenceli şekilde iletişim kurması 
yardımcı olmaz .  Anaokullarında bile sözel beceriler fiziksel ı� 
cerilerden üstün tutulur. Bu nedenle de konuşma konusun 
kızlar kadar başarılı olamayan (Einstein beş yaşında konuşma 
başlamıştı) ve mekanı kullanmaya daha eğilimli olan erkekj 
çifte dezavantaj yaşar . 

Erkekler kızlardan daha sorgulayıcıdır . Halihazırdaki durun 
kızlar gibi sorgulamadan kabullenmezler. Son araştırmalar, l 
peraktif erkek çocukların (hiperaktif erkeklerin oranıyla hi� 
raktif kızların oranı arasında büyük bir uçurum vardır) öğrı 
menlerini dinlemekte güçlük yaşadığını ortaya çıkarmıştır. B :  
erkekler işitsel beceri açısından kızlardan daha geri olsa da 
görsel açıdan daha gelişmiştir . Dolayısıyla hiperaktif olma) 
sadece sıkıldığı için ders dinlemeyen erkek de a� değildir! 

O ğlunuzun Düzene Girmesine Yardım Ederken . . .  

• Bir hedefler listesi hazırlayın . Hangisinin öncelikle yapıla< 
ğına oğlunuz karar versin . 

• Yapılmasını istediğiniz şeyleri net bir şekilde anlatın . (Od� 
daki her şeyi kaldır, kitaplarını düzenle, çöpü boşalt gibi . 
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• Yapılacak şeyleri grafik olarak anlatın . Önlerindeki aşama
ları görmek onları heyecanlandıracak, isteklerini artıracak
tır. Listeyi keyifle kontrol edecek, başardıkları görevleri se
vinçle kutlayacaklardır. Erkekler makul beklentilere ve an
laşılır isteklere daha olumlu tepki verir. 

• Onlarla biraz vakit geçirerek düzen konusunda yaşadıkları 
sorunları çözmelerine yardımcı olun . 

• Çocugunuzun düzene girmesine yardımcı oldugunuz sırada 
size talimatlar vermeye başladıgını görürseniz şaşırmayın . 
Yeni yöntemler konusundaki önerilerinizi dinlemeye pek 
istekli olmayabilir . Bu size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? 

• Ödevlerini düzenli bir şekilde yapmasına yardımcı olabil
mek amacıyla öncelikle her şeyi kolaylıkla bulabilecegi, bol 
cepli bir okul çantası alın . İkinci olarak okuldan döner dön
mez eşyalarını çıkarıp atabilecegi, kapının yanına koyabile
ceginiz bir sepet benzeri, bir yer ayarlayın . Üçüncü olarak, 
yanına almayı unutma olasılıgını ortadan kaldırmak için ev
de ve okulda iki ayrı ders kitabı takımı bulundurun . Dör
düncü olarak, ödevlerini sabit bir yer yerine, farklı farklı 
alanlarda yapmasına olanak tanıyın . Bunu yaparken okul 
malzemelerini de tekerlekli bir araba benzeri bir şeyle yan
larında taşıyabilirler. Son olarak, her gün kontrol edip onay 
vereceginiz bir "ödev bitirme çizelgesi" hazırlayın . Olabildi
gince basit bir çizelge olsun . Kolaylıkla takip edebilsin . 

• Mümkün oldugunca idareyi onlara bırakın. Erkekler bagım
sız olduklarını ve kontrolün kendilerinde oldugunu hisset
mek isterler . Kendi fikirlerini geliştirip gündeme getirmeleri 
konusunda onları yüreklendirin . Liderlik görevindeki başa
rılarından dolayı alkışlamayı, takdirlerinizi dile getirmeyi 

217 



H E R  Ç O C U K  F A R K L I  D Ü Ş Ü N Ü R  

unutmayın . Sadece gerekirse yardun edin. 

• Düzene girmeyi yaşayarak ögrenmesine olanak tanıyın . ( ; ; ı  
raja giderek kutuları alsın, odasından çıkan çöpleri kendP. ı  
döksün. 

• Dikkatini çekmeyi başardıgınız an gerekli malzemekrı ı ı 
hepsi hazır olmalıdır. Hazır olduklarına göre, hiç vakit ka y 
betmeden işe koyulmanız gerekir. 

• Erkekler mekanın kullanımı konusunda oldukça becerik l i  
dir. Her şeyi gözlerinin önünde canlandırabilirler. Evdek ı  
mobilyaların yerlerini degiştirmek ya da garajdaki kutuhı ı ı 

düzenlemek onlar için çocuk oyuncagıdır. 

• 7-8 yaşından itibaren odasındaki posterleri, bilgisayarını ı ı  
ekran koruyucusunu v e  giyeceklerini kendisinin seçmesiıw 
izin vermelisiniz. 

• Başarıyla tamamladıgı görevler için ödüllendirmeyi ihmal 
etmeyin . 

218 



B Ö L Ü M 

HAYVANAT BAHÇES İNDE  DÜZEN 
A İLEN İ ZDEKİ FARKL I  

"HAYVANLAR B İRB İ RİYLE NAS I L  GEÇ İN ECEK? 

Ne mutlu, çocuklanyla iletişim kurmayı 
başarabilen esnek anne babalara. 

H. Narman Wright, 
How to Tallı So Your Kids Will Listen 

M
odem yaşamın karmaşası arttıkça ve zaman giderek 
azaldıkça her anne baba iş, aşk ve aile yaşamını bir 
arada sürdürme konusunda giderek daha fazla sıkıntı 

yaşamaya başlıyor. Kişisel yaşamlarımızda meydana gelen deği
şimler de hesaba katıldığında bu güçlük giderek uç noktalara 
varabiliyor. Bir yandan çocuk sahibi olmak, boşanmak, taşın
mak, hastalanmak gibi değişimler yaşarken bir yandan da mut
lu, sağlıklı bir aile hayatı sürdürebilmek giderek güçleşiyor. Ya
zar David Elkind'in All Grown Up and No Place to Go adlı ki
tabında belirttiği gibi, " Günümüz çocukları hızlı, vahşi toplum
sal değişimlerin ve giderek artan beklentilerin yarattığı stresin 
masum kurbanları olmuş durumda. "  

Profesyonel bir  organizatör olarak, günlük yaşamın karmaşa
sını düzene sokabilmiş bir yapı kurabilen çok az aileyle karşılaş-
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tını . İki evde yaşayan çocuklar (boşanmış ailelerin çocukları ) .  
biri kuralsız digeri katı kurallı, biri disiplinli digeri gevşek iki a y  
rı evde yaşamak; bir yandan düzen konusunda bir ikilem yaşaı 
ken bir yandan da düzen işini içinden çıkılmaz bir hale sokab i 
len ekonomik durum ve yaşam biçiminde yaşanan degişiklikl l '  
re ayak uydurmak durumunda kalıyor. 

Yeni durumlarla ve kurallarla karşı karşıya kalan çocukları n 
dengesi bozulur. Uyum güçlügü çekerler. Kimi zaman saglık 
durumlarında, davranışlarında beklenmedik degişimler yaşana
bilir. İki farklı evde yaşamak durumunda kalan, kiminin tek, ki
minin dört ebeveyni olan ya da hem annesi hem babası çalışan 
çocuklar yoğun bir stres içerisinde bulunuyor. Günümüzde 5,4  
milyon çocuk büyükanne ve büyükbabalarıyla yaşıyor. 

Herkes İçin Geçerli Ev Kuralları 
Aldıgın şeyi yerine bırak 

Çıkardıgını tekrar koy 
Ödünç aldıklannı iade et 

Açtıgını kapat 
Dagıttıgını topla 
İndirdigini kaldır 

Kırdıgını onar 
Donna Smallin, Organizing Plain and Simple 

Çocukların ve yetişkinlerin ortak yaşam alanlarını düzenli 
tutmasını sağlayacak birtakım temel kurallar vardır: 

• Zaman ayırın. Çocukların yeni oyuncaklara değil, sizinle va
kit geçirmeye ihtiyacı var. 

• Esnek olun . Evde uygulanan kurallar değişebilir . Ancak yi-
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ne de temel yapı korunmalıdır. 

• Bir "görev kavanozu" hazırlayın . Evde yapılması gereken iş
leri bir kağıda yazarak kavanoza atın . Tüm çocuklar sırayla 
kendilerine bir görev kağıdı çeksin . Bu sayede herhangi bi
rinin kayırılması önlenmiş olur. Aylık temizlik günü belirle
yin. Aile toplantıları düzenleyin . Kuralları ve ödülleri bildi
rin . Herkes neyin ne olduğunu bilsin . 

• Karşılıklı saygı anlayışını oturtun . S aygısız konuşmaları or
tadan kaldırın . Büyüklerin ve çocukların önemli telefon nu
maralarının bulunduğu ortak bir telefon defteri hazırlayın . 

• Günlük ev işi programı belirleyin . Kimin ne zaman, ne ya
pacağı belli olsun . 

• Her ayın son Pazar gününü düzene ayırın .  Evin toparlana
cak bölgesini seçin . Bunu yaparken emretmeyin, rica edin . 

• Görevlerin öğrenilmesi ve deneme alıştırmaları için zaman 
tanıyın . Çocuklarınızın davranışlarını kişisel olarak değer
lendirmeyin. Yaptıkları şeylerin sonuçlarını gösterin. 

• Çocuğunuzun geçirdiği değişimlere karşı anlayışlı davranın . 
Yeni durumlara uyum gösterseler dahi kendilerini güvende 
hissetmeyebilirler . 

Çocuğunuzun İki Evi Varsa . . .  
• Her iki evde de benzer kuralların uygulanmasına gayret edin . 

• Çocuğunuzun kendine ait bir yeri olmasını sağlayın . Müm
künse bir odası olsun. Bu mümkün değilse bile en azından 
kendine ait bir dolabı olmalıdır . 

• Eşinizle çelişkiye düşmeyin . Ev kuralları konusunda eşler 

221 



H E R  Ç O C U K  F A R K L I  D Ü Ş Ü N Ü R  

aynı kuralları uygulamalı, aynı beklentiler içinde olmalıdır. 

• Çocuğunuz iki ayrı evde de bol vakit geçiriyorsa kişisel eş
yalarının ve okul malzemelerinin bir listesini çıkarın . Her 
şeyden ikişer tane alın . Kişisel temizlik malzemeleri ve okul 
araçları her iki evde de bulunsun . 

• Toplanma işini mümkün olduğunca kendisi yapsın . 

Farklı Düşünce Tarzlarına Sahip Aileler 

Çocugunuzun bir şeyini degi.ştinneye kalkmadan önce, 
kendinizde böyle bir degi.şim gerçeldeştirip 

gerçekleştiremeyeceginizi düşünün. 

Carl Jung, 

T1ıe Integration of the Personality: 

Bartlett 's Familiar Quotations 

Farklı düşünce tarzındaki insanlarla iletişim kurmayı becer
mek ve farklı yaşam biçimi çözümleri yaratmak oldukça zorlu 
ancak uğraşmaya değer bir iştir . Bu kitaptaki stratejileri öğren
dikçe ve uygulamaya başladıkça herkesin herkesle uyum içeri
sinde yaşayıp çalışmayı başarabileceğini göreceksiniz . Bu saye
de çocuklar kendilerini daha güvende hissedebilir, tüm aile da
ha keyifli ve huzurlu bir hayat sürebilir . Her şey şu an ne kadar 
karmaşık görünürse görünsün, hepiniz etkili yöntemleri ve be
cerileri anlayarak uygulayabileceksiniz . 

Şimdi sıra çocuğunuzla etkileşiminizi geliştirip güçlendirme
ye geldi . Burada önemli olan kendi düşünce tarzınızı bilmeniz
dir. Bu kitaptaki testler ve tanımlar sayesinde kendi tarzınızı 
belirleyebildiyseniz bu harika bir şey. 
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Bu bölümde çocuğunuzla iletişim kurabilmenizi ve düzene 
girmesine yardımcı alabilmenizi sağlayacak çeşitli yöntemleri 
anlatacağız. Yataklarını toplamalarını, ödevlerini yapmalarını, 
okula zamanında gitmelerini sağlamanın çeşitli yöntemleri var
dır. Farklılıklar, anlaşılmaz ve dikkate alınmazsa, güçlüğe dönü
şebilir . Farklı yapıdaki anne babalar, kardeşler ve öğretmenler 
çocuğun yaşadığı stresi ve kafa karışıklığını daha da artırabilir. 
Dolayısıyla düzen konusundaki mesajlarınızı çocuğunuza anlaşı
labilir, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde aktarma yön
temleri konusunda bilgilenmelisiniz. Bu, oldukça önemli bir gö
revdir . Çocuğunuz sizden gördüğü şekilde davranacaktır. Kendi 
ihtiyaçlarınızı bir yana bırakarak, onun işine yarayabilecek yön
temlere odaklanabilirseniz hem onlar hem de siz mutlu olursu
nuz. Bu bölümün amacı, herkesin doğuştan gelen becerilerine 
saygı duyarak, herkesin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı 
olarak birlikte yaşamayı ve çalışmayı başarmanızı sağlamaktır. 

Düzenci Ebeveyn "Ti tiz " 

Kimseye bir şey ögretemezsiniz. Tek yapabilecegi,niz 
kendi kendisine bulmasına yardımcı olabilmektir. 

Galileo Galilei 

Şunu kabul edelim : Düzenci bir ebeveyn olarak, tahminen en 
çalışkan, verimli, becerikli ve güvenilir insanlardan birisiniz . Si
ze verilen tüm işleri her durumda başarmak çabası içindesiniz. 
Çocuklarınıza karşı sabırlı ve anlayışlısınız . Her ne pahasına 
olursa olsun, çatışmalardan kaçınıyorsunuz. Her an cömert ve 
yardımseversiniz .  Düzenciler her şeyin zamanında hatta zama
nından önce yapılmasını ister ve görevlerini mükemmel bir şe
kilde başarmanın gururunu yaşar. Elbette ki düzen işini de gayet 
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ciddiye alıyor hatta bu işten keyif alıyorsunuzdur. Ancak, m : ı  

alesef, ailede buzdolabını temizlemekten keyif a lan tek kişi s i ·ı. 

olabilirsiniz. Diğer üç düşünce tarzındaki insanlar katkılarınız ı  
takdir etseler dahi, hak ettiğiniz değeri veremiyor olabilirler. 

İnsanlar sizi katı ve kuralcı buluyor olabilir. Elbette ki birik
rinin düzeni koruması gerekir. Muhakkak ki her şeyin mükem 
mel olmasını istiyor, bulunduğunuz ortamı kontrol altında tu 

tabildiğinizde rahat edebiliyorsunuz. Bu tavrınız, aile üyelerini ·  
zin düşünce tarzınızı onları anlamadığınızı düşünmelerine yol 
açacak kadar katı bulmasına yol açabilir . Kendinizi iyi hissede
bilmeniz için istikrara ve düzenli alışkanlıklara ihtiyaç duyuyor
sunuz. Ancak, siz diğer üç düşünce tarzının düzenli, dakik tar
zınıza saygı göstermesini beklerken, onlar sizi sıkıcı buluyor 
olabilir . Emin olun düzen konusunda kimse elinize su döke
mez. Ancak bu insanları kitaplıklarını mükemmel şekilde düze
ne sokmaları konusunda zorlamanızı gerektirmez! 

Düzenci olmayan çocuklarınıza saygı göstererek, onlara engel 
olmadan, bunun yanı sıra iletişim kurabilerek, size saygılarını 
ortadan kaldırmadan birlikte çalışabilmenizi sağlayacak yollara 
ve kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak kişisel ve davranış 
özelliklerinize bir göz atalım. Kendi becerilerinizi ve kişilik 
özelliklerinizi tanırsanız, dikkatinizi çocuğunuzun ihtiyaçlarını 
karşılamaya daha rahat yöneltebilirsiniz . 

Düzenci Ebeveyn:  

• İnsanların sözünüzü dinlemesini istiyorsunuz. 

• Yeni arkadaşlar edinebilmek için kurallı grup etkinliklerine 
ihtiyacınız var. 
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• Duygularınızı ve düşüncelerinizi kendinize saklıyor, başka
larıyla pek paylaşmıyorsunuz. 

• Düzenli olmayı ve düzenli kalmayı seviyorsunuz. Her şeyin 
bir yeri olmalı diye düşünüyorsunuz. 

• Özellikle Yenilikçiler ve Öncelikçilerden daha ağır hareket 
ediyorsunuz .  

• Yeni bir duruma uyum göstermeniz gerektiğinde kendi 
kendinize, bunun sadece geçmişte yaptıklarınızdan biraz 
daha farklı olduğunu söyleyin . Sabırlı davranın . 

• Evinizde kendinize ait özel bir yere ihtiyacınız var. Tama-
men size ait, kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir yer yaratın . 

• Geçmişteki deneyimlere ve anılara değer veriyorsunuz. 

• Hiçbir konuda düşünüp taşınmadan harekete geçmezsiniz . 

• Diğerlerinin çıkardığı işi beğenmemeniz durumunda tüm 
ev işlerini tek başınıza yapmaya kalkmayın. Sizin görevini
zin öğretmek olduğunu unutmayın . 

• Tüm işlerinizi önceden planlıyorsunuz. Olabilecekleri ön
ceden tahmin edebilmek istiyorsunuz . 

D üzenci Ebeveyn+ Öncelikçi Çocuk 
Çocuguma tavsiyede bulunmanın en iyi yolunun ne istedigi.ııi 

öğrenmek ve onu tavsiye etmek oldugunu anladım. 

Harry S. Truman 

Düzenci ebeveynler en iyi Öncelikçi çocuklarla geçinir. Her 
ikinizin becerileri ve doğal yetenekleri de beynin sol yarısı tara
fından yönetildiği için, temel konularda rahat anlaşırsınız . Her 
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ikiniz de mükemmeliyetçisinizdir. Güzel ve düzenli bir görü . 
nümü her ikiniz de takdir edersiniz. Gereksiz çene çalmalar her 
ikinize göre de degildir. Düzenci ve Öncelikçi demek, ciddiyet 
demektir. Örnegin, birlikte bir dogum günü pastası yapmaya 
kalktıgınızda, mükemmel görünümlü ve leziz olması için ne ge
rekiyorsa yaparsınız . Her ikiniz de ciddi bir şekilde çalışır, so
rumluk almaktan kaçınmazsınız . Ancak Düzenci bir ebeveyn 
olarak, düzeni koruma işini üstlenmeniz ve Öncelikçi çocugu
nuzun yapmak istemedigi işlerin büyük bölümünü sizin bizza t 
yapmanız yüksek bir olasılıktır. Ancak bunu çok sorun etme .. 
yin . Çocugunuz sizi ne kadar takdir ettigini sık sık dile getire
cek ve elinden gelen yardımı yapacaktır. 

Görünüşte çok farklı olan bu iki tarzın pratikte nasıl olumlu 
olabilecegini bir örnekle anlatalım: Düzenci bir ebeyevn olan siz, 
Öncelikçi çocugunuzla Dogopol (Monopol oyununun köpek se
verler için hazırlanmış versiyonu) oynuyorsunuz. Çocugunuz n(' 
pahasına olursa olsun kazanmak isteyecektir. Düzen konusunda
ki dogal beceriniz sayesinde, büyük ihtimalle banka siz olacaksı
nız. Çocugunuz ise yüksek özgüveniyle bankayı batırmak için ça
balayacak. Her ikiniz de oyundan keyif alacak, boşuna vakit kay
betmeyecek, kuralları harfiyen uygulayacak ve skoru düzgün bir 
şekilde tutacaksınız. Oyun bittiginde de kimse üzülüp aglamaya
cak. Çünkü her ikiniz de dogal olarak oyunu geride bırakmaya ve 
bir sonraki işinize koyulmaya hazır olacaksınız. 

Her ikiniz de az ve öz konuşmanın degerini bildiginiz için bir 
yandan işinize bakabilir, bir yandan da etkili ve keyifli bir şekil
de oyununuzu sürdürebilirsiniz. (Öncelikçiler ayrıntıları sev
mez ve kestirmeden gitmeyi tercih ederler.) Harika bir ilişkile
ri olan iki kardeşle tanışmıştım. Carolyn, basketbol alanındaki 
hedeflerini gerçekleştirme konusunda acımasızca davranabilen 
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bir Öncelikçiydi. Düzenci bir çocuk olan kardeşi George oyun 
sırasında sürekli ablasına harika sayı pasları veriyor ve ablasına 
gönderdigi bu pasların yerini bulması için çabalıyordu. Carolyn 
bu düzeni kısa sürede kavrayarak başarıyla uygulamaya başladı. 
Bu, Öncelikçilerin liderlik ettigi, Düzencilerin destek verdigi 
ekip çalışmasının mükemmel örneklerinden biridir. Siz de Ön
celikçi çocugunuzla iyi bir ekip oluşturabilirsiniz. Ancak bunu 
yaparken çocugunuza gerektigi yerde dur demeyi bilmezseniz 
kullanılabilirsiniz, dikkatli olun� 

Aynı dili konuştugunuz için ona rehberlik edebilir, hedefleri
ni gerçekleştirmelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olacak 
ayrıntıları gösterebilirsiniz. Tıpkı sizin gibi onlar da bagımsız 
çalışmayı tercih edecektir. Ancak siz ayrıntılara dikkat ederek 
titiz bir plan hazırlarken, o ayrıntıları boş verecek, genel deger
lendirmeler yapacaktır. Bu sayede kampa gitmeye karar verdi
ginizde her şeyi eksiksiz bir şekilde tamamlayıp yola çıkmaya 
hazır olabilirsiniz . Sizin ancak hayallerinizde görebileceginiz bir 
özgüvenleri vardır. Ancak bunu hayata geçirebilmek için sizin 
yardımınıza ihtiyaç duyarlar. Size güvenecekleri ve yaptıkları
nıza deger verecekleri için seslerini çıkarmasalar bile, benlikle
rinin ve gururlarının zedelenmemesine özen göstermelisiniz. 
Öncelikçi çocugunuz -8 yaşında oldugunu unutarak- evin reisi 
olmak isteyecektir. Önemli olduklarını hissetmeleri ve kendile
rine bu şekilde davranılması gerekir. 

Öncelikçiler çevrelerini kontrol etmek isterler. Bu konuda 
şevklerini kırmamak için zaman zaman dilinizi ısırmanız, dü
şüncelerinizi kendinize saklamanız gerekebilir. Siz, hedeflerini 
ortaya çıkaracak rahatlıgı saglayarak, önemli kararlar arifesinde 
destek vererek ona çok büyük bir yardımda bulunuyorsunuz. 
Ancak dikkatli olmalısınız .  Yapınız geregi oldukça mütevazı bir 
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insan oldugunuz için size patronluk taslayabilir, onun için yap 
tıklarınızı görmezden gelebilirler. Buna izin vermeyin . Düzen 
ciler evleri ve işyerleri açısından çok önemli işlere imza atarla r .  
Saygı görmediginizi ve takdir edilmediginizi hissettiginizde bı ı  
nu dile getirin . Siz kendinize ve yaptıgınız işe saygı duyuyorsa ·  
nız, onlar da duymak zorundadır. 

Bir an Öncelikçi çocugunuzla aynı sınıfta okudugunuzu dü 
şünün . Siz tüm ödevlerinizi titiz ve düzenli bir şekilde tam za· 

manında teslim edersiniz. Derslerinizi büyük bir ciddiyetle din 
ler, ders kitabında bir hata oldugunu fark ederseniz heyecanla·
nır, ögretmeninize itiraz etmekten kaçınmazsınız. Eşek şakası 
nın alemi yoktur. Düzene aykırı bir şeyi hoş görmeniz mümkün 
degildir. 

Öncelikçiler ise sonucu önceden bilinen şeylerden hoşlan·· 
maz . İşler rutine bindiginde sıkılmaya başlar ve pek utangaç ço
cuklar olmadıkları için de işlerin farklı yürümesi gerektigi konu
sundaki fikirlerini yüksek sesle dile getirirler . Siz geri planda 
kalmayı tercih ederken, o liderlik etmekten hoşlanır. S iz "her 
şeyin bir yeri vardır ve her şey yerli yerinde olmalıdır" sözünü 
ilke edinirsiniz. Düzenli bir şekilde yaşar, hafta sonları ne yapa
cagınıza bile önceden karar verirsiniz .  Öncelikçiler, onların dö
küntülerini toplamanızdan hoşlanır ve bu görevinizi neden sür
dürmeniz gerektigi konusunda kusursuz argümanlar öne süre
bilirler. İşlerini başkalarına havale etme konusunda doguştan 
gelen bir yetenekleri vardır. Her ikiniz de kurallı bir yapıda da
ha rahat edeceginiz için, bu görevi benimseyebilir ve Öncelikçi 
çocugunuzun sizi takdir etmesinden gurur duyabilirsiniz. 

Sonuçta Düzenci ebeveyn ve Öncelikçi çocuk her şeyin düz
gün bir şekilde yürümesi istegi konusunda ortak bir genetik mi-
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rasa sahiptir. Tarzlarınız ve yaklaşımlarınız doğal olarak farklı 
olacaktır. Ancak bir arada iyi bir ekip oluşturursunuz. Birlikte 
çalışmayı, çevrenizi kontrol edebilmeyi öğrendikçe ve sabit, dü
zenli bir ortam yarattıkça birbirinizi nasıl tamamladığınızı daha 
açık bir şekilde görebileceksiniz . Düzenci ebeveyn, hareketli ve 
patronluk taslayan çocuğuna gücenmediği sürece birlikte başa
rıyla yaşayabilir, çalışabilir ve düzenli olabilirler. 

Düzenci Ebeveyn + Yenilikçi Çocuk 
Çocuklanmıza miras bırakabilecegimiz iki şey vardır. 

Biri kökler, digeri kanatlar . . .  

Hooding Carter 

Yaşama ve rutin işlere çok farklı açılardan bakıyorsunuz. Ye
nilikçi çocuk yaratıcı, yenilikçi ve hayalcidir. Geleneksel düzen 
anlayışına saygı göstermeyi bir yana bırakın, düzen fikrinden bi
le hoşlanmazlar. Öte yandan siz ise Düzenci bir ebeveyn olarak 
görevlere tamamen gerçekçi, nesnel, adım adım ilerlemeyi ön
gören bir şekilde yaklaşırsınız. Yenilikçi çocuk ise canının çek
tiği gibi davranır, yarım bıraktığı işleri birilerinin (sizin) topar
lamasını bekler. Onu anlayışla karşılamalısınız, kendisini bekle
yen yepyeni maceralara atılması gerekirken başka türlü davra
namazdı� Bu çocuklar kesinlikle tembel değildir. Ancak her an 
ilgilerini çeken yeni bir şey bulur ve hemen başlayabilmek için 
ellerindeki işi bitirmeyi bekleyemezler . Yenilik merakından, si
zin düzen aşkınız uğruna, yüz yılda bir, belki, vazgeçebilirler . 

Düzenci ebeveynle Yenilikçi çocuğun sağlıklı bir ilişki kura
bilmek adına karşılıklı tavizler vermesi gerektiği ortadadır. So
runları çözmek ve işlerini tamamlama konusunda sizin yardımı
nıza umutsuzca ihtiyaç duyduklarını kabullenmek zorundası-
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nız . Ancak cömert ruhları, heyecanları ve mizah güçleri say ı  
sinde, bu çabanızın karşılıgını fazlasıyla alacaksınız. S iz  biraz ı ; ı  

hatlayabilirseniz, o biraz dikkatini toplayabilirse rahatlıkla ba .� ; ı  
rılı olabilirsiniz! 

Başlangıç itibariyle, dizginleri biraz gevşetmeli, Yenilikçi \ ' '  

cugunuzun cesaretini kıracak kadar katı davranmamalısıım. 
Örnegin, aynı anda bir milyon farklı yöne birden koşuşturdu k 
lan için, istemeden de olsa, bol bol hata yaparlar. Rutin işkr 
den sıkılır, düzenli yapılara ayak uyduramazlar. Onlardan okı ı 1 
dönüşü ödevlerini her gün aynı saatte, aynı yerde yapmaların ı 
beklemeyin . Derin bir nefes alarak sakinleşin . Sizin düzenli ya
şamınız ona asla uymayacaktır. Bırakın, ödevlerini yaptıgı sürl'· 
ce, kendi çalışma saatlerini ve çalışma yerini belirlesin. 

İşe Yenilikçi bir çocugun odasını toplamasını saglamakta kar
şılaşacagınız güçlüklerle başlayalım. Onlardan, "Odamın nasıl 
göründügü umurumda degil" ya da "Anne, ben her şeyin nere
de oldugunu biliyorum, sakın dokunma� " sözlerini duyabilirsi
niz. Bu tür sözler sizi çılgına çevirecektir. Yenilikçi çocugun dü
zen anlayışı korkunç derecede "gevşek"tir . Onlar için düzenin 
katlanılamaz bir şey oldugunu aklınızdan çıkarmayın ve giriş
tikleri her türlü düzen çabasını takdir edin . Tekrarları, ayrıntılı 
işlemleri, geleneksel çözüm yöntemlerini sevmezler . Her şey
den önce pek titiz sayılmazlar. (Düzen fobilerini anlayabilmek 
için, sizden yüzlerce insan önünde bir konuşma yapmanızın is
tendigini düşünün!)  

Yenilikçi çocuğunuza nefes alma fırsatı verin . Bu,  ufak bir  şe
yi bile düzenleyip kaldırma taraftarı olan size hoş gelmeyebilir. 
Ancak, emin olun, azarlamakla, şikayet etmekle sadece vakit 
kaybetmiş olursunuz. Her şeyi kusursuz bir düzen içinde yer-
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leştiremedikleri için onları başarısız olarak görmeyin . Yapmala
rı gereken şarkı söylemek, dans etmek gibi başka işleri de oldu
ğunu unutmayın . 

Bu karmakarışık yaşamlarını düzene sokabilecek olumlu kat
kılarda bulunmanız mümkündür. Ancak bunun için öncelikle 
etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmeniz gerekir. Onunla 
konuşurken kızmamaya ve üzülmemeye gayret etmelisiniz. 
Kendinizi beklentilerinizi azaltmaya mecbur hissetmeyin ancak 
Yenilikçi çocuğunuzun birçok açıdan sizden farklı olduğunu da 
aklınızdan çıkartmayın. Zamanlarını ve yaşadıkları ortamı de
ğerlendirme biçimini anlamak ve kabullenmek sizin açınızdan 
kolay olmayacaktır. Ancak bunun onun sorunu olmadığını ak
lınızdan çıkarmayın . 

Dördüncü sınıf öğrencisi Yenilikçi bir çocuk olan Lisa, hangi 
ödevinin renkli dosyasının neresinde durduğunu bildiğini iddia 
ediyordu . Ancak annesi ne zaman defterini açsa irkiliyordu. Bu 
karmaşa içerisinde kızının ödevlerini ve derslerini nasıl takip 
edebildiğine aklı ermiyordu. Lisa ödevini yapmaya başladığı an, 
kağıtlar masasının dört bir yanına dağılıyordu. Lisa 'nın davra
nışlarındaki düzensizlik annesini iyice çileden çıkarıyordu. 
Ödevini bir gün yerde yapıyorsa, ertesi gün mutfak masasında, 
hatta kimi zaman mutfak tezgahının üzerinde yapıyordu. Dav
ranışlarında en ufak bir tutarlılık yoktu. Ancak bütün bunlar 
derslerinden düzenli olarak B+ alan Lisa açısından bir sorun teş
kil etmiyordu. Annesi, Yenilikçi kızına da kusursuz Düzenci 
tarzını uygulatmaya gayret ediyordu. Kızının düzenli olmayı 
başarması durumunda sınavlardan rahatlıkla A alabileceğine 
inanıyordu. 

Düzenli olabilmek elbette harika bir şeydir . Ancak Yenilikçi 
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çocuklar ayrıntılarla ilgilenmemekten öte, ayrıntılar karşısınd . ı  
zorlanır . Kafalarında kalemi nereye bıraktıklarından da l ı : ı 
önemli düşünceler vardır . Düzenci ebeveynlerin, düzenli olı ı  ı : ı  
konusundaki yüksek standartlarını bir yana bırakmaları, önn · 
likli görevlerinin çocukların kendilerine özgü düşünce tarzı ı ı ı  
anlamak olduğunu unutmamaları gerekir . Lisa'nın defteri sizı · 
mükemmel görünmüyor olabilir, yine de onun işini görüyor� 

Lisa 'nın annesinin tepesini attıran bir şey de kızının sürekl i  
geç kalmasıydı . Bu  durum ikisi açısından da  güçlükler yaratı
yordu. Bu anneye, kızını yapılacak işlerden 15 dakika öncı· 
uyarmasını ve vakit geldiğinde haber vermesini önerdim. Dü
zenci bir anne oldugu için bu sisteme uyum göstermesi zor ol
madı . Yenilikçi bir çocuktan her şeyi bir yana bırakarak sizin 
düzeninize uymasını beklemeyin . Sizin isteklerinizi yerine ge
tirmeye başlamadan önce ellerindeki işleri bitirmeleri gerekir. 
Sürekli olarak destek vererek kızınızı yönlendirmeniz duru
munda, hem yardımlarınızı takdir edecek hem de sürekli bir 
şeylere zorlandığını değil, kendisine değer verildiğini hissede
cek, bu sayede daha az strese girecektir. 

Yenilikçi çocuğunuzla, kendinizden çok fazla taviz vermeden 
nasıl başa çıkabilirsiniz? Tavrınızı nasıl yumuşatabilir, onun 
kendine özgü bu tarzını nasıl kabullenebilirsiniz? Değişimden 
hoşlanan ve risk almaktan çekinmeyen bu çocuklar, sizin düzen 
ve alışkanlık sevginizden çok farklı bir tarzın temsilcisidir. Ön
celikçi çocuklar alışkanlıkların yararlarını kullanma yoluna gi
derken, Yenilikçiler bilinmeyenlerin heyecanını yaşadıklarında 
rahat eder . Yenilikçiler, Uyumcular gibi çevrelerini duygusal 
bir bağ kurdukları tonlarca şeyle doldurmaz, günün birinde 
projelerini gerçekleştirmekte kullanabilecekleri öteberileri top
larlar. Tabii, şu an için, bunların ne işe yarayacağını bilmedikle-
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rini belirtmemiz gerekir] Düzenci ebeveynler; derin bir soluk 
alarak gülümsemeye çalışın . Bu çalkantılı çocuğu olduğu gibi 
kabullenebilmenin en iyi yolu, farklılıklarınızı takdir edebilme
nizdir. 

Yenilikçiler her şeyin ortada durmasını tercih eder. Siz böyle 
bir şeyi kabul edemezsiniz .  O halde her ikiniz de taviz vererek, 
öteberilerinin önüne bir perde asabilirsiniz . Böylece perdeyi 
çektiğiniz an dağınıklık ortadan kalkmış olur] Aynı çözüm re
sim malzemeleri, oyuncaklar, aklınıza gelebilecek her şey için 
geçerlidir . Her şeyin açıkta, kolayca erişebileceği bir yerde ol
masını sağlayın . Bu, hem çocuğunuzun neyin nerede olduğunu 
hatırlamasını sağlar, hem de kullanmaya teşvik eder. Siz kural
lara uyduğunuza, o ise uymadığına göre, en iyisi her şeyin ko
laylıkla ulaşabileceği, aynı şekilde kolaylıkla yerine koyabilece
ği bir yerde durmasıdır . Bu sisteme ayak uydurmaları mümkün
dür. En azından, kimi zamanlar� 

Aslında, birçok açıdan bir arada çalışabilir, hatta birbirinizi 
tamamlayabilirsiniz . Siz desteğinizi verin, onlar da cesaretlerini 
ortaya koysun . Düzen tanımı konusundaki beklentilerinizi gev
şetmeniz, onlara hem özgürlük tanıyacak hem de yeni yöntem
ler deneme konusunda yüreklendirecektir. Yenilikçi çocuk her 
an yepyeni bir fikirle ortaya çıkar. Ancak bunların uygulanma
sı aşamasında gözünüz çocuğunuzun üzerinde olmalıdır . Çocu
ğunuzun da size destek olmak istediğini aklınızdan çıkarmayın . 
Onları dinleyin, her şeyi deneme isteklerini anlamaya ve tadını 
çıkarmaya çalışın . Makul beklentiler içerisinde olmanız bu de
neyimi daha keyifli kılacaktır. Belki, Yenilikçi çocuğunuzun 
enerjisi, esnekliği ve neşesi size de bulaşır� 
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D üzenci Ebeveyn+Uyumcu Çocuk 
Çocuklann başanlı olmasını saglamak için önce kendilerini 

kötü hissettirmemiz gerekti?} gi,bi çılgın bir fikre nereden kapıldıll 
ki? En son aşagılandıgınızı, haksızlıga ugradıgınızı hissetti?}niz 

zamanı düşünün. Daha başanlı olmanızı saglamış mrydı? 

Jane Nelson 

Siz düzeni seviyorsunuz, çocuğunuz da sizi seviyor! Ne kadar 
mükemmel bir ilişki. . .  Uyumcu çocuklar harika birer takım 
oyuncusudur. Her an yardıma hazır haldedirler. Düzeni koruma
yı da isterler ancak bu konuda sizin kadar disiplinli ve kuralcı de
gillerdir. Her ikiniz de hiçbir şeyinizi atmaya kıyamazsınız . Bu
nunla birlikte Uyumcular sizden daha rahattır. Eşyalarıyla, özel
likle de hatıra eşyalarıyla büyük bir duygusal bag kurarlar. Sizin 
düzenli durması için astıgınız eşyalar, onun açısından hatıraları
nı, insanlara karşı duyduğu sıcak hisleri canlı tutmanın yoludur. 

Sizin yapmanız gereken, ellerindeki işe odaklanmalarını ve za
manında bitirmelerini saglamaktır . Uyumcu çocukları arada bir 
övmenin çok işe yarayacagını unutmayın! Yenilikçi çocuklar gi
bi size direnmeyeceklerdir. Tam aksine, yardım etmenizden 
mutluluk duyacaktır. Örnegin, bir yere zamanında yetişebilme
leri için, tıpkı Yenilikçi çocuklar gibi, önceden uyarıda bulunma
lısınız. Ancak, hazırlanırken de yanında olmalısınız. Yanında bu
lunmanız hoşuna gidecek ve bu sayede kapıdan daha çabuk çı
kabilecektir. Sürekli geç kaldıkları için her an bir koşuşturma ha
lindedirler. Bu nedenle de kendilerine göz kulak olacak birileri
ne ihtiyaç duyarlar. İşin dogrusu Uyumcu çocuk başkalarının is
tek ve ihtiyaçlarına kendisininkilerden daha fazla önem verir . 

Bu durumun, çocugunuzun size bagımlı hale gelmesi gibi bir 
sakıncası olabilir. Sorumluluk alabilmelerini saglamalısınız. Sizi 
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hayal kırıklığına uğratmaya değil, memnun etmeye çabaladıkla
rını unutmayın . Ona, sizin işinizi de kolaylaştıracak şekilde, des
tek olmak, düzenli olmalarına yardım etmek istemez misiniz? 
Uyumcular bir yıgın şey biriktirdiğine göre, yıllık bir genel te
mizlik yapabilirsiniz. Peki, sizin için bir şey ifade etmeyen, onun 
için ise çok anlamlı bir yığın şeyi ne yapacaksınız? Koleksiyonla
rına biraz ilgi gösterin . Bu yolla biraz rahatlayarak, bir kısmını 
çöpe göndermeye razı olabilirler. Uyumcu çocuğunuzun hatıra 
eşyalarını biriktirmekteki amacının güzel günleri ve güzel yerle
ri hatırlamak oldugunu unutmayın . Yalnız kalmaktan nefret et
tikleri için kendilerini rahatlatan ve çevreleriyle uyum içinde ol
duklarını hissetmelerini sağlayan anılara sarılırlar. 

Temizliğe başladığınızda, Uyumcu çocuğunuzun ilgisinin kı
sa sürede dağılabileceğini aklınızdan çıkarmayın . Bu nedenle, 
temizlik işlemini aşama aşama, örneğin ayda bir olmak üzere, 
gerçekleştirin . Eşyalarından ayrılmak zorunda kalacakları bu sü
reçte, onun yanında olduğunuzu hissettirmeniz çok önemlidir. 
Varlığınızı ve onayınızı hissederlerse, eşyalarından daha rahat 
vazgeçebilirler. Tek başınıza çok daha rahat yapacağınız bir işi 
onunla birlikte, azarlamadan, kızmadan yapmayı başarabilirse
niz tebriği hak ettiniz demektir . Uyumcular motive oldukları 
ortamlarda çok daha rahat ederler. Bu nedenle övgülerinizi di
le getirmeyi, bol bol sarılmayı ihmal etmeyin . Sonuçta, odaları
nı boşaltarak yeni şeylere yer açmalarına yardım ettiğiniz için 
size minnettar kalacaklardır� 

Sizin gözetiminizde, rahat edebilecekleri bir ortam yaratırsa
nız Uyumcu çocuğunuz eşyalarını düzenli tutmayı başaracak
tır . Bir işi tamamlamalarının uzun zaman alacağını, televizyo
nun ya da çalan telefonun dikkatlerini hemen dağıtacağını 
unutmayın . Önemli olan dikkatlerini işe vermelerini sağlamak-
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tır . Mükemmel akıl hocalığınız sayesinde yaptıkları işi sevmeye 
başlarlarsa, sonuna kadar gideceklerdir . Sonuçta odalarının dü
zenli olması kendilerine olan güvenlerinin artmasını saglayacak
tır .  Bu süreçte onlara zaman tanırsanız, kendilerini de başkala
rı kadar seven ve saygı gösteren insanlar halini alacaklardır. 

Uyumcu çocuğun düzenli olabilmesi için keyfinin yerinde ol
ması gerekir. Bir işi yaptıkları sırada arada bir mola vererek, çe
ne çalarak güç toplamalarına olanak tanımalısınız . Ya da bir tat
lı ikram ederek sevildiğini hissetmesini, mutlu olmasını sağlaya
bilirsiniz. 

Son olarak; Düzenci bir ebeveyn olarak her şeyin kontrolü
nüz altında olduğu bir ortamda rahat edebilirsiniz . Bir ebeveyn 
olarak yüksek standartlar belirlediğiniz için fazla katı, kuralcı, 
mükemmeliyetçi gibi görülebilirsiniz. Ailenize güvenli ve hu
zurlu bir ortam yaratmak için çabalıyorsunuz . Evcil ve sadık bir 
insansınız ancak düzen konusunda savaşmaktan kaçınmıyorsu
nuz . Tarzınızı herkese benimsetemeyebilirsiniz. İşler her za
man sizin istediğiniz şekilde yürümeyebilir . Ancak insanların si
ze deger verdiğini ve saygı duyduğunu unutmayın . İnsanlar si
zin katı standartlarınıza uymakta güçlük çekebilir . Bu tavrınız, 
evinizdeki herkes sizin gibi Düzenci değilse, ailenizden uzaklaş
manıza yol açabilir . Dolayısıyla, sizin değer verdiğiniz şeylere 
herkesin de aynı değeri vermesini beklemeyin . Birçok insan si
zin gibi 7 gün 24 saat sıkıyönetim altında yaşayamaz. 

Düzenci babası, gerçekleştirilmesi olanaksız standartlar belir
leyen Jim adında bir müşterim vardı . B abası, Jim'in çimleri biçi
şinde bile kusur buluyor, sürekli eleştiriyordu. Bu mükemmeli
yetçi tutum, Jim' in bahçelerden nefret etmesine yol açtı . Bu de
recede sağlıksız bir mükemmeliyetçilik çocuklarınızın kendileri-

236 



H A Y VA N A T B A H Ç E S İ N D E  D Ü Z E N  

ni değersiz, beceriksiz ve muts1:1z hissetmelerine neden olabilir. 

Son bir şey daha var . . .  Anlaşmazlık durumlarında çatışmadan 
kaçmayın . Duygularınızı dile getirin, içinizi dökün . Unutma
yın, ailenizle kuracağınız sağlıklı, mutlu bir ilişki, evin düzenli 
olmasından daha önemlidir. 

Uyumcu Ebeveyn " Önce İnsan"  

Bir çocuga azıcık sevgi, gösterirseniz, 
çok daha fazlasını alabilirsiniz. 

John Ruskin, The Crown of Wild Olive 1 -

Bartlett 's Familiar Quotations 

Düzenli olmak sizin açınızdan zor bir iştir . Çünkü bir Uyum
cu olarak insanların mutluluğu, sizin açınızdan ev işlerinden ve 
garaj ın düzenlenmesinden daha önemlidir. Sadakate, dürüstlü
ğe ve dostluğa büyük önem verirsiniz . Törenlere, partilere ba
yılır, sevdiğiniz bir arkadaşınızın ya da akrabanızın doğum gü
nünü ya da mezuniyet törenini hayatta kaçırmazsınız . Aile ya
digarlarını, hatıra eşyalarını, öteberileri tehlike çanları çalacak 
düzeyde biriktirme eğilimindesiniz . Bunlar sizin için birer eşya
dan çok öte şeylerdir. Özel duyguları, sıcak anıları, mutlu gün
leri çağrıştıran şeylerdir . 

İyimserliğiniz dorukta . Ancak onay görme ihtiyacınız da öyle . . .  
Onay görmek, insanları memnun etmek için çırpınıyorsunuz. 
Dikkat etmezseniz sürüklenip gidebiliyorsunuz. Başkalarının is
teklerini karşılayabilmek için koşuştururken kendi ihtiyaçlarınıza 
boş verebiliyor ve bu nedenle kimi zaman kendinize olan saygı
nızı yitiriyorsunuz. Uyumcular, düzen konusunda da diğerlerinin 
duygularını en çok dikkate alan gruptur. Öncelikçiler, Yenilikçi-
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ler ve Düzenciler sizi kimi zaman fazla duygusal, fazla hassas bı ı 
luyor olabilir . Kendinize ihanet etmeden çevrenizdekilere, öze l 
likle de çocuklarınıza yardım etmenin bir yolu yok mu? 

Uyumcu Eb eveyn :  

• Herkese karşı gereginden fazla vericisiniz. Zevk aldıgınız 
şeylere saygı gösterin ve bunları olabildigince sık yapmaya 
gayret edin . 

• İnsanlarla fiziksel temas kurmayı seviyorsunuz. Rahat ve 
huzur veren bir ev ortamı yaratmaya gayret edin . 

• Özel eşyalarınıza saygınızı, daha az sayıda özel eşya bulundu
rarak da gösterebilirsiniz. Hatıra eşyalarınızı tavan arasında 
saklamak yerine, en deger verdiklerinizi odanızda sergileyin. 

• Duyarlı oldugunuzu bilin ve bildirin . İnsanlar da ses tonla
rının dahi sizi sinirlendirebilecegini bilsin . 

• Agır agır düzene girin . Eşyalarınızın sizin için birçok anla
mı, kişisel degeri var. Bu yüzden ayıklama işlemini dikkatle 
yapın. 

• Yaşamınız için saglıklı limitler belirleyin : Bu sayede ömrü
nüzü başkalarına yardım etmeye çabalamakla geçirmemiş 
olursunuz. 

• Her vesileyle bol bol kutlamalar, partiler düzenleyin . 

• Güzel ortamları seviyorsunuz . Kendinize ruhunuzu besle
yecek bir ortam yaratma konusunda izin verin . 
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Uyumcu Ebeveyn+ D üzenci Çocuk 
İnsanlann davranışlannı anlamak istiyorsanız, amaçlannı, 

ihtiyaçlannı, hedeflerini bilmek zorundasınız. 

Thomas Mann 

Uyumcu ebeveyn, soğuk görünümlü Düzenci çocuk karşısın
da kendisini gücenmiş, hatta hakarete ugramış hissedebilir . Bu 
çocuklar tutuk davranır, duygularını sizin kadar göstermez . 
Düzenciler tutarlılıga ve alışkanlıklarına insanlardan ve insanla
rın duygularından daha fazla deger verir. Düşüncelerinizi ve 
duygusal durumunuzu pek dikkate almaz, hareketlerinize sarıl
malarınızdan, öpüşlerinizden, sohbetlerinizden daha fazla 
önem verir. Tek istedikleri işlerinin başına dönebilmek ve ra
hatsız edilmeden işlerini bitirebilmektir. Sizin için ise duygular 
yapılacaklar listesinden çok daha önemlidir. 

Düzenci çocuk hazır olduguna ve bir işe başlamaya karar ve
rebilene dek yalnız kalmak ister. Nasıl ki siz insanlara deger ve
riyorsunuz, onlar da aynı şekilde zamana deger verir . Sessizligi 
sever, sorunlarını kendi başlarına çözmek isterler. Onlara hata
larını göstermek, kılavuzluk etmek istiyorsanız tarzınızı degiş
tirmeniz gerekir. Daha ciddiyetli davranın, dogrudan konuya 
girin ve anlattıklarınız bitince odasından çıkın. Mesafeli davra
nışları sizi kırmasın . Aslında sizi sevdigini ancak size oranla da
ha tutuk davrandıgını ve kalbinin dizginlerini çözmekte güçlük 
çektigini unutmayın . 

Bir ebeveyn olarak sizin göreviniz düşünce ve davranışlarınızı 
onun oyun planına uyacak şekilde degiştirmektir. Düzenci çocu
ğunuza konudan sapmadan kesin talimatlar verin ve ardından 
kendi degerlendirmelerini yapmalarına izin verin . Bu sayede, 
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akıntıya karşı kürek çekmek yerine çocuğunuzun titiz becerile
rinden yararlanabilmeye başlayabilirsiniz. Becerebilirseniz, istek
lerinizi bir panoya yazın ya da bir liste hazırlayarak odasının ka
pısına asın. Kendinizi bir garip mi hissettiniz? Meraklanmayın; 
bu dikkatli yaklaşımınıza olumlu tepki verecek, daha düzenli ola
rak daha verimli çalışacaktır. Harika birer yardımcıdırlar. Kendi
lerinden ne beklendigini, ne yöne gideceklerini önceden bilirler
se kendilerini dilediginiz her şeyi yapmaya hazır hissedeceklerdir. 

Tempolarınız oldukça farklıdır. Siz çok daha agır hareket 
eder, harekete geçip koşmaya başlamak için yüreklendirmeye 
ihtiyaç duyarsınız. Onlar sizin gibi degildir� Siz dünyayı pembe 
gözlüklerle süzüp iç geçirirken, onlar göreve hazır halde bekli
yor durumdadır. Her şeyin düzenli ve yerli yerinde olması ko
nusundaki isteklerine saygı göstermek istiyorsanız bu davranış
larını takdir ettiginizi göstermelisiniz. İşleri canlı ve eglenceli 
bir şekle büründürmeye ve davranışlarını kişisel olarak deger
lendirmemeye gayret edin . Düzenci çocugunuzun tarzından ra
hatsızlık duymaktan vazgeçip destek olmaya gayret ederseniz 
ortaya koyacagı beceriler karşısında şaşkınlıga ugrayacaksınız. 
Evet, Siz Uyumcu ebeveyn, düzenli olmayı ve düzenli kalmayı 
Düzenci çocugunuzdan ögreneksiniz. 

Düzenciler bu konudaki becerilerinin farkındadır. Düzen be
cerilerine saygı duydugunuzu ve deger verdiginizi gösterirseniz . . .  
Tamam, bu kadarı size biraz fazla gelebilir. Şöyle düzeltelim: 
Dikkatinizi vermeye gayret ettiginizi gösterebilirseniz, bunu tak
dir edeceklerdir. Düzencileri en çok heyecanlandıran şey güzel 
davranışlar, açık kurallar ve beklentiler ile bir görevi tamamlaya
bilmektir. Bu taarruza dayanabilmek için arada bir kısa molalar 
verebilir, bir arkadaşınızı arayabilir, biraz müzik dinleyebilir, te
miz hava alarak ferahlayabilirsiniz. Bu yolla Düzenci çocuğunu-
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zun ihtiyaçlarını karşılarsanız her ikiniz de kazanırsınız. 

Son bir şey; gömlekleri yeterince hızlı bir şekilde katlamadı
ğınız, kavanozları kusursuz şekilde etiketlemediğiniz için ken
dinizi Düzenci çocuğunuz karşısında yetersiz hissetmeyin . 
Onun bu konuda yapabileceği bir şey yoktur. Yine de bu du
rum onun becerilerini takdir etmenizi engellemez. Sıcak, em
pati becerisi yüksek bir insan olarak yapmanız gereken, çocuğu
nuzu alkışlamak ve ne pahasına olursa olsun isteklerini gerçek
leştirmesini sağlamaktır. Becerileri ve mükemmeliyetçiliğini bir 
tehdit olarak değerlendirmeyin . Siz de kendi çapınızda oldukça 
iyi işler çıkarıyorsunuz. 

Uyumcu Ebeveyn + Öncelikçi Çocuk 
Çocugunuza, büyüdügünde de sürdürecegi davranışlar aşılayın. 

Proverbs 22:6 

Düzenci çocuk sizi korkuttuysa, Öncelikçi çocuk çok daha 
fazla korkutacaktır� Birçok açıdan birbirinize tam anlamıyla zıt
sınız. Onlar başarılı olmak ve onay görmek ister, siz dostluk ve 
huzur . . .  Öncelikçi çocuğun liderlik etmekten hoşlandığını 
unutmamalı ve konuşmaları onun başlatmasına, kararlar ve 
riskler almasına izin vermelisiniz. Onlara itiraz etmeyin . Ancak 
bir ebeveyn olarak son sözü söyleme hakkının size ait olduğu
nu da unutmayın . 

Her alanda size dişli bir rakip olabilirler. Bu nedenle düzen 
sürecini "sihirli bir şekilde" kontrol etmelerine izin verin . Ön
celikçiler kendilerini göreve adayan, çalışkan insanlardır. Karşı
larına çıkan engeller ne olursa olsun işlerini bitirirler. Sonuç al
mayı severler ancak küçük adımlarla ilerlemekten hoşlanmaz, 
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yapılacaklar listelerini sevmezler. Ayrıntıları sizin üstlenmeniz
de fayda var. Bu, sizin de çok seveceğiniz bir iş olmasa da on
lardan daha iyi becereceğiniz kesin] 

Öncelikçi çocuğunuzu yaşadığı ortamı düzene sokma konu
sunda harekete geçirmekte güçlük çekebilirsiniz. Ancak onları 
düzenli olma konusunda isteklendirme amacıyla yapabileceği
niz birçok şey olduğunu unutmayın . Yapmaları gereken işleri, 
size, kardeşlerine ya da bulabildikleri herhangi birine havale et
me yanlısı olduklarını aklınızdan çıkarmayın . Onları anlayışla 
karşılamalısınız . Çocuğunuz bu akşamki basketbol maçını ka
zanmak, restoranda en iyi yeri kapmak gibi yeni fetihleri düşü
nürken ufak tefek angaryalarla uğraşacak vakit bulamaz] 

Öncelikçilere odalarını düzene sokmak konusunda vereceği
niz emirler asla bir işe yaramaz. Ancak mantıklı kurallar ve ger
çekçi hedefler belirlerseniz işleri kusursuz bir şekilde yürüt
mekten gurur duyacaklardır . Öncelikçiler, sizin ağır, gevşek ça
lışma temponuza oranla çok daha hızlı çalışır . Kendilerini 
önemli hissetmelerini sağlar, tamamladığı görevler için ödüllen
dirirseniz aynı tempoyu koruyabilirler. 

Peki, kendi düşünce tarzınıza ihanet etmeden Öncelikçi ço
cuğunuza nasıl destek vereceksiniz? Kimi zaman sizi devre dışı 
bırakarak, neler hissettiğinize aldırmadan kendi ayakları üzerin
de durmaya çabalayacaklardır. Bu iddiacı tavırlarının amacının 
sizi küçümsemek, aşağılamak olduğunu sakın düşünmeyin . Sa
dece sizin kadar duyarlı değillerdir, o kadar. Onların yanınday
ken şikayet etmemeye, zamanlarını boşa harcamamaya gayret 
edin. B öyle davranmanız çok daha sertleşmelerine yol açacak
tır. Sertleşirlerse de sertlikle karşılık vermeyin . Onlarla savaş
mak sizin gibi bir Uyumcuyu aşan bir iştir . Tartışma konusun-

242 



H AY VA N A T B A H Ç E S İ N D E  D Ü Z E N  

da ustalaştıklarını ve sizi yenilgiye uğratacaklarını da unutma
yın . Geri çekilin ve kendinizi güçlü ve mutlu hissettiğinizde 
tekrar deneyin . Her ne kadar siz destek olmayı, ilgi göstermeyi 
seviyor olsanız da, Öncelikçi çocuğunuz, sizi daha güçlü olma
ya, daha açık sözlü davranmaya zorlayacaktır . Bunu, daha hızlı 
çalışmanızı, daha cesur olmanızı, kontrolü ele almanızı sağlaya
cak bir fırsat olarak görmelisiniz. Denemekten ne çıkar ki? Üs
telik düzen konusunda gururlarını okşarsanız durmaksızın çalı
şarak tüm düzen sorunlarını çözeceklerini de unutmayın . 

Rekabetçi yapılarını ve işkolik tavırlarını bir tehdit olarak de
ğerlendirmezseniz, Öncelikci çocuğunuzun mucizeler yaratarak 
inanılmaz işler başardığını göreceksiniz. Zamanı ve mekanı çok 
etkili bir şekilde kullanabilen bu çocuklar tüm olanakları kullana
rak yaptıkları her işten zaferle ayrılırlar. Tek istekleri gücü elinde 
bulundurmak, kontrol edebilmek ve kazanmaktır. Çocuğunuzu, 
kendisine olan güvenini artıracak şekilde destekleyebilirseniz, ha
yatları boyunca her cephede başarılı olmalarını sağlarsanız. 

Uyumcu Ebeveyn+ Yenilikçi Çocuk 
Işıga çıkın. Bırakın doga size ögretmenlik yapsın. 

William Wordsworth 

Yenilikçi bir çocukla yaşamak bir Öncelikçiyle yaşamak kadar 
zor değildir. Ancak Düzenci bir çocukla yaşamak kadar da kolay 
değildir. Yenilikçiler, tıpkı diğer iki düşünce tarzı gibi yalnız çalış
mayı severler ancak onları güldürmeyi başardığınız sürece, sizin 
dostluğunuzdan da keyif alırlar. Uyumcu-Yenilikçi birleşmesi, ta
mamen içinden geldiği gibi hareket eden bir ikili ortaya çıkarır. 
Her ikisi de düzenli olmak dışında her şeyi yapmaya hazırdır] Her 
ikiniz de oldukça sosyal insanlarsınız . Hemen her ortama rahatlık-
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la uyum gösterebilirsiniz. Her ikiniz de görevin bitirilmesi gereken 
tarihlerden, dışsal gerçeklikten çok etkilenmediginiz için birlikte 
çok eglenebilir ve belki bir ara da düzenli olabilirsiniz� 

Yenilikçi çocuk sizi biraz bagımlı olarak görecektir. Siz ise 
onun isyankar oldugunu düşüneceksiniz. Ancak yaşamdan ke
yif alma konusundaki ortak isteginiz, aranızda derin bir bag ku
rulmasını saglayacaktır. Her ikiniz de zaman konusunda sorun 
yaşarsınız . Yenilikçi çocuk yaratıcı ugraşlarına daldıgı an zama
nı tümden unutur. Bir Uyumcu olarak sizin de dikkatiniz ko
laylıkla dagılır . Ancak en azından siz neyin ne zaman başlama
sı ve bitmesi gerektigini aklınızdan çıkarmazsınız. Yenilikçi ço
cugun bu konuda en ufak bir fikri yoktur: Bu nedenle neyin ne 
zaman yapılması gerektigi konusunda sizin yardımınıza ihtiyaç 
duyarlar. Kimi zaman ölesiye çalışır, kimi zaman ise kıllarını kı
pırdatmazlar . Onlar için arası yoktur: Bu durumu degiştirmeye 
kalkmayın çünkü kazanamazsınız .  Bunun yerine dogal ritimle
rini anlamaya ve uyum göstermeye çalışırsanız, onlara yardım
cı olmanın ne kadar işinize yarayacagını anlarsınız . 

Yenilikçiler özensizdir. Sorumluluk almaktan kaçınırlar. An
cak doguştan amigo olan siz, bu konuda, yaratıcılık ve tutkula
rını köreltmeden, onlara destek olmayı ve yüreklendirmeyi ba
şarabilirsiniz . Bu süreçte çocugunuz size güvenmeyi ögrenecek 
siz de, kendileri açısından önemli işleri yapacagından emin ola
bileceksiniz. 

Yenilikçi çocugunuz, düzene girmeye, eglenecegini bilirse ra
zı olacaktır. Bu işi çok ciddiye almayın . Açık ve affedici bir ta
vır takının . Agızlarından neler dökülecegini asla tahmin ede
mezsiniz . Bu nedenle, sözlerini kişisel olarak degerlendirmeyin . 
Ve gözünüzü onlardan ayırmayın . Kendi haline bırakırsanız, ki-
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mi zaman aptalca hatalar yapar, kimi zaman sabaha kadar çalı
şarak masasında uyuyakalır, kimi zaman ise gezinir durur. 

Uyumcu bir ebeveynin Yenilikçi çocuğuna eğlenceli bir şekil
de yaklaşması gerekir . Sizi eli ağır, çaresiz, yardıma muhtaç ola
rak görmelerine izin vermeyin . Bu, onları hem sizden hem dü
zenden soğutacaktır. Hayal güçleriyle beslenirler. Düzen işini 
çok ciddi bir iş gibi sunmadan, yeni şeyler yaratabilecekleri ve 
keşfedecekleri bir alan olarak gösterebilirseniz işe girişeceklerdir. 

Her ikiniz de sanattan, keşfetmekten, eğlenmekten hoşlandı
ğınız için evde birlikte çok iyi vakit geçirebilirsiniz. Yenilikçiler 
deneyleri sever. Onlara odalarını düzene sokma konusunda ye
ni stratejiler deneme fırsatı vererek büyük bir iyilik yapmış 
olursunuz .  Ne pahasına olursa olsun, sıkıcı davranmazsanız, 
her türden eşyanın ortalığa saçıldığı, gerektiği anda rahatlıkla 
ulaşarak kullanabilmeleri için her şeyin açıkta bırakıldığı acayip 
odalarına davet edilme şerefine erişebilirsiniz. Uyumcular da 
her şeyin ortada durmasını sever. Bu nedenle Yenilikçinin oda
sının manzarası sizi dehşete düşürmeyecektir. Havada uçuşan 
fikirlerin tadını çıkarabilmeyi öğrenir, enerj i  ve tutkularını pay
laşmayı becerebilirseniz hayatınızın en keyifli yolculuğuna çık
mış olduğunuzu fark edebilirsiniz. 

Dört düşünce tarzı içinde en uyumlu kişiliğe sahip olan bir 
Uyumcu olarak, karşınızdakinin işine yarayacağını düşündüğü
nüz an sırtınızdaki gömleği bile paylaşmaktan çekinmiyorsu
nuz . Eğlenceli ebeveynlik tarzınız sayesinde mutlu, neşeli ve ra
hat bir yaşam kurmaya gayret ediyorsunuz. Çevrenizdekilerin 
katkılarınızı takdir etmesi sizi mutlu etmeye yetiyor. Ancak ço
cuklarınızı cezalandırmanız durumunda sizden soğuyacaklarını 
düşünmeniz sıkıntılara da yol açabilir. Öncelikli hedefiniz sevil-
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mektir . Her şeyi kişisel olarak degerlendireceginiz ve kolay ko
lay kimseye itiraz etmeyeceginiz için aile üyelerinizin . tüm is

teklerini yerine getirmeye gayret edeceksiniz. Kuralların uygu
lanması konusunda ısrarcı olmamanız, mantıklı degil duygusa l  
konuşmalar yapmanızdan dolayı fazla hoşgörülü olarak deger
lendirilebilirsiniz . Kibarlıgınız ve cömert ruhunuzun biraz den 
gelenmesi gerekir. Bu nedenle kimsenin size patronluk taslama
sına, iyi niyetinizi kötüye kullanmasına izin vermemelisiniz . 

İnsanların huzurunu eşyaların düzeninden daha fazla önem
seyen sizin gibi bir insana düzen biraz zor gelebilir . Ancak 
olumlu, neşeli yaklaşımınız düzenli olma konusunda yeni yak
laşımları ögrenmenize ve benimsemenize olanak tanıyacaktır . 
Hiçbir kutlama fırsatını kaçırmadıgınız, insanlara deger verdigi
nizi her fırsatta göstermek istediginiz için tehlike çanlarının çal
masına yol açacak düzeyde eşya biriktirirsiniz . Kararlarınızı ruh 
haliniz uyarınca aldıgınız, duygusal ihtiyaçlarınıza önem verdi
giniz için tüm ilişkilerinizde de dürüstlük ve sadakat ararsınız . 

İyimserliginiz dorukta. Ancak onay görme ihtiyacınız da öy
le . . .  Toplumca kabul görmek ugruna çabaladıgınız için insanla
rın onayına ihtiyaç duyuyorsunuz . Sizi harekete geçiren şey çev
renizdeki insanların ihtiyaçları . . .  Ancak diger üç düşünce tarzı
nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aynı anda birçok yöne dog
ru koşuşturmaya çalışırken dengenizi kaybetmemeye özen gös
terin. Kibar davranmaya devam edin, ancak sizin mutlulugunu
zun da herkesin mutlulugu kadar önemli oldugunu unutmayın. 

Düzen konusunda insanları motive etmenin dört farklı yolu 
oldugunu ögrenmiş bulunuyorsunuz. Diger insanlar kendi duy
gularını yetirince tanıma fırsatı bulamamıştır. Bu nedenle sizi 
fazla duygusal, fazla hassas bulabilirler. Kendinize ihanet etme-
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den çevrenizdekilere, özellikle de çocuklarınıza yardım etıne
nin bir yolu yok mu? 

Yenilikçi Ebeveyn " Olasılıklar" 

Çocuklann emirlere degi1, kılavuzluga ve 
anlayışa ihtiyacı vardır. 

Anne Sullivan 

Yenilik, zeka ve macera konusunda ustasınız. Hiçbir şey tut
kularınızın önüne geçemez. Hayal gücünüz, inadınız ve yaratı
cılıgınızla hiçbir şey başa çıkamaz. Eglenceli kişiliginiz sayesin
de aileniz ve dostlarınızla iyi vakit geçirirsiniz . Meraklı bir in
sansınız. Düzen dahil her alanda yeni yöntemler denemeye ha
zırsınız. Ebeveynlik konusunda beklenmedik yöntemler benim
siyor, yepyeni çözümlerle ortaya çıkmanın keyfini yaşıyorsu
nuz . Kimi zaman başarısız olsanız da pek umursamıyorsunuz. 
Aynı soruna yine aynı şevkle tekrar saldırabilirsiniz . 

Gerçek bir iyimsersiniz. Herkesin ve her şeyin iyi yanını gör
meye gayret ediyorsunuz. Bitmek bilmez bir enerj iniz oldugu 
için tutkulu ve hızlı bir şekilde çalışabiliyorsunuz . Elbette bu ka
dar büyük bir hızla çalışırken birtakım hatalar yapacaksınız. Ne 
var ki bunda? Bir Öncelikçi ya da Düzenci bularak ayrıntılarla 
sizin adınıza ilgilenmesini saglayabilirsiniz . Bu sayede siz de en 
iyi yaptıgınız işi, keyfetmeyi ve yaratmayı sürdürebilirsiniz . 

Yenilikçi Ebeveyn: 

• Ayrıntılara dikkat etme konusunda pek başarılı sayılmazsı
nız . Bu nedenle delirmenize 
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gerek yok. Yardım isteyin . 

• Kolayca sıkılabiliyorsunuz .  Çevrenizde heyecanınızı artıra
cak, şevkinizi sürdürmenize yarayacak şeyler bulundurun . 

• Yenilikler, yeni fikirler, yeni insanlar size heyecan veriyor. 
Rutin işlerden hoşlanmıyorsunuz. 

• Yalnız çalışmayı ve yaratmayı tercih ediyorsunuz. Kendini
ze ait bir köşeniz olmalı . 

• Kırk yılda bir toparlanıyorsunuz . Yılda bir temizlik yapsa
nız size yeter� 

• İçinizden geldigi gibi davranmaktan hoşlanıyorsunuz. Kon
trolden çıktıgınızda sizi sakinleştirecek birilerini bulun . 

• Yeni projelere başlamayı seviyorsunuz. Ancak başladıgınız 
işleri bitirme konusunda yardıma ihtiyacınız var. 

• Sinirlendiginizde geri çekilme egilimine giriyorsunuz. Bu 
özelliginizi arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize bildirin . Bu 
sayede onlar kendilerini hakarete ugramış hissetmez, siz de 
rahat edersiniz . 

• Yaratıcılıgınızı ortaya çıkarabileceginiz geniş bir alanınız ol
malı . Yaramazlık yaparak, ortalıgı dagıtarak egleniyorsunuz. 

Yenilikçi Ebeveyn +Uyumcu Çocuk 
Öğretmenin görevi ögrencisine içindeki 

yaşam ışıgını göstermektir. 

Joseph Campbell 

Uyumcu çocugunuzla oldukça iyi bir ikili oluşturabilirsiniz. 
Çünkü birçok ortak noktanız var. Her ikiniz de yaşama tutkuy-
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la, neşeyle sarılıyorsunuz . Uyumcu çocugunuz insan sevgisiyle 
doludur: Siz de doguştan bir palyaço ve maceraperestsiniz .  Ke
sinlikle harika bir ikili1 Her ikiniz de sıkıcı hazırlıklarla vakit 
kaybetmeden yeni işlere dalma yanlısısınız .  Birlikte müthiş par
tiler düzenleyebilir, inanılmaz eglenebilirsiniz . Kimi zaman 
Uyumcunun aksine ısrarcı davransanız bile, ilginizi Uyumcu 
çocugunuza odaklayarak çocugunuzun ihtiyaçlarına yaratıcı çö
zümler getirebilirsiniz . B irlikte hareket ettiginiz sürece kimse 
sizi durduramaz. Tek ihtiyacınız olan, Uyumcu çocugunuzun 
hayatınızın vazgeçilmez parçalarından biri oldugunu, size hep 
sadık kalacaklarını hissedebilmenizdir . 

Her ikiniz de kişisel eşyalarınıza derin bir baglılık duyuyorsu
nuz. Siz yenilikçiler, eşyalarınızı her an ortaya çıkabilecek yeni fi
kirler, yeni planlar için kullanma niyetindesiniz . Uyumcu çocu
gunuz ise bu sayede geçmişteki güzel anılara ve güzel günlere 
baglandıgını hissedebiliyor. Bir araya geldiginizde kişisel eşyaları
nızdan bol miktarda anlam ve yaratıcı fikir çıkarabiliyorsunuz. 

Neyse ki düzen konusunda aynı fikirdesiniz . Her ikiniz de ya
pılacak işlere bakarak, "Başka bir şey yapsak olmaz mı?" diye
ceksiniz. Uyumcu çocugunuz sizin "gevşek" tavrınızı kesinlikle 
eleştirmeyecektir. Uyumcular oldukça yardımsever ve cömert 
oldukları için, sizin icatlarınıza yardımcı olmak amacıyla kitap
larınızı, eşyalarınızı düzenlemek isteyeceklerdir. Ancak ne ka
dar iyimser olursanız olun, gerçeklerle yüzleşmeniz gerekir. 
Düzen konusunda Yenilikçi ebeveyn, Uyumcu çocuk birlikteli
gi, "Körlerle sagırlar birbirini agırlar" sözünü hatırlatacaktır. Pe
ki, ne yapmak gerekiyor? Öncelikle düzen konusunda yapılacak 
işlere dair bir bitirme tarihi belirlemelisiniz. Siz çalışırken 
Uyumcu çocugunuz saati kontrol ederse, işinizi bitirmenizi bir
likte kutlayabilirsiniz . 
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Uyumcuların sizden çok daha hassas oldugunu, en ufak b i ı  
eleştirinin, sitemin onları derinden etkileyeceğini aklınızdan ç ı 
karmayın. Çok hızlı düşündüğünüz için kimi zaman ağzınızdan 
çıkanları kulağınız duymayabilir. Kibar davranın ve odalarını te
mizleme konusunda onları telaşa düşürmeden, baskı yapmadan, 
yüreklendirin . Uyumcu çocuğunuzla olumlu ve dostane bir ha
vada konuşmanız, bol bol övgüler yağdırmanız gerekir. İstekle
rinizi yumuşak bir dille anlatırsanız Uyumcu çocugunuz sizi 
memnun edebilmek için elinden geleni yapacaktır. Sizi mutlu 
etmeye çabaladıklarını göreceksiniz! Ortamı hazırlayın, basit ta
limatlar verin ve hazır olmalarını bekleyin . Arada bir uğrayıp ne 
yaptıklarına bakmayı da ihmal etmeyin . Yanında bulunmanız 
hoşuna gidecektir. Kaygılanmayın : Bu sayede gülerek, eğlene
rek, dans ederek çalışacak, siz de düzenden keyif alacaksınız . 

Yenilikçi Ebeveyn+D üzenci Ço cuk 
Karşıt kutuplar birbiriyle çelişmez, birbirini tamamlar. 

Niels Bohr 

Kesinlikle ideal bir eşleşme olduğu söylenemez. Birbirinizden 
oldukça farklısınız. Özellikle de düzen konusunda. Düzenci ço
cuğunuz düzenli bir yapı içerisinde, her anını planlayarak, alış
kanlıklar dahilinde hareket ettiğinde rahat eder . Bu, sizi çılgına 
çevirecek, tüm enerjinizi tüketecek bir davranış biçimidir. Dü
zenciler tutarlılık ve güvenlik ister. Her şeylerinin rutin ve 
programlı olmasını tercih ederler. Siz ise değişiklikten ve sür
prizlerden hoşlanırsınız. Düzenciler her günlerini titizlikle 
programlar. Sizin ise yarın ne yapacağınıza dair en ufak bir fik
riniz yoktur: Üstelik bu durumdan mutluluk duyarsınız! Yeni
likçi bir ebeveyn olarak esnek bir tutum benimser, hemen hiç-
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bir konuda kaygılanmazsınız . Düzenci çocuk ise çok daha katı
dır ve her konuda kaygılanır] Birlikte yaşamakta güçlük çekebi
lirsiniz . Ancak yapmak istedikleri ve istemedikleri şeyler konu
sunda gerçekçi beklentiler içerisinde olursanız uyumlu bir ikili 
oluşturabilirsiniz . 

Neyse ki her ikiniz de sıkı çalışmayı seviyorsunuz . Her ne ka
dar onlar sizden biraz daha ağır çalışsalar da neyin, neden yapıl
ması gerektiğini bilirlerse memnuniyetle hızlanacak, tüm görev
lerini yerine getireceklerdir. "Planlı değişim" adını verdiğim bir 
çizelge hazırlayıp kağıda dökebilirseniz, Düzenci çocuğunuzu 
çok mutlu edebilirsiniz. Bu sayede karşılarına neler çıkabileceği
ni tahmin edebilir ve kendilerini güvende hissedebilirler. Dü
zenci çocuğunuzla birlikte düzene girerken yabani ruhunuzu bi
raz dizginlemenizde yarar olabilir . Düzenciler ciddi insanlardır 
ve mütevazı şekilde çalıştıkları sırada dalga geçilmek istemezler. 

Bir Yenilikçi olarak değişiklikten hoşlanır, bunun sonucu ola
rak da çocuklarınıza da sonsuz bir özgürlük tanırsınız . Ancak 
beklenmedik durumlara alışkın olmayan Düzenci bir çocukla 
birlikteyken bu tavrınız birtakım sorunlara yol açabilir. Yeni, 
heyecan verici fikirlerinizin onları da heyecanlandırmasını bo
şuna beklemeyin . Alışkanlıklarının dışına çıkmalarını istediğiniz 
zamanlarda, öncelikle ne yapmak istediğinizi açık bir şekilde 
anlatmalısınız. Fikirlerinizi enine boyuna değerlendirmeye kal
karlarsa şaşırmayın ve yüzleri bir an bile gülmese dahi, onları 
sevmeye devam edin . 

Çok zorlu ve önyargılı olduklarını düşünmeyin . Düzenci ço
cuklar her şeyin düzenli olması durumunda rahat edebilirler, o 
kadar . Bu, sizin doğaçlamayı seven kişiliğinize ters düşebilir an
cak ilişkinizin yapısı gereği tipik düşünce tarzınızı değiştirme-
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niz gerekebileceğini unutmayın . Vermeyi öğrenmek, karşınız
daki insanların duygularına öncelik tanımak sizin açınızdan da 
yeni ve harika bir deneyim olabilir . 

Düzenci çocuğunuzun mükemmeliyetçi olduğunu, bitmek 
bilmez enerjiniz sayesinde başlattığınız işleri hatasız bir şekilde 
tamamlayabileceklerini unutmayın . Duygularını kolay kolay 
gösteremeyen bu çocukların anne babasına, kardeşlerine, arka
daşlarına bağlılıklarını sergileme yöntemi, her şeyin düzenli ol
masını sağlamak, odalarını derli toplu tutmak, ödevlerini yap
maktır. Tutarlılıktan hoşlanan çocukların bu alanda başarısını 
artırması amacıyla yapacağınız her şey kendilerini güvende ve 
mutlu hissetmelerini sağlayacaktır . 

Çocuğunuzun düşünce tarzını anlayarak değer vermeyi ba
şarmanızın size de büyük yaraları olacaktır . Düzenci çocuğu
nuz, sizin de düzenli olmanıza ve düzenli kalmanıza yardım 
edecektir� Sizin için haftalık programlar yapmak kadar onları 
mutlu edecek bir şey yoktur. Bu yolla eğlenirler .  Bu durum baş
larda size biraz acı ve sıkıntı verici gelse dahi, zamanla siz de 
keyif almaya başlayabilirsiniz . Bunu da titiz çocuğunuzla ara
nızdaki bağları kuvvetlendirmenin bir yolu olarak görmelisiniz . 

Kendilerine pek güvenmediklerini ve dalga geçilmekten hoş
lanmadıklarını aklınızdan çıkarmayın . Espri anlayışınıza biraz 
çekidüzen vermeniz iyi olabilir. Onların da sizi memnun etme
ye çalıştığını unutmayın . Ancak sürekli sizi beklemek zorunda 
kalırlarsa, imzalamanız için verdikleri kağıdı bulamadığınızda 
haliyle sinirleneceklerdir . Bu yüzden lütfen biraz daha özenli 
davranın . Örneğin, kızınızın önemli belgelerini bir dosyada sak
layın . Renkli bir kutu bularak masanızın üzerine yerleştirin . 
Gözünüzde büyütecek bir şey yok. Bunu çok önemli bir ilk 
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adım olarak degerlendirin, o kadar. Neyse ki çocugu:nuz bu dü
şüncede oldugu için başladıgı her şeyi düzenli, man1tıklı bir sis
tem içerisinde bitirecektir. Sizin göreviniz, düzen ilıtiyaçlarını 
dile getirmelerini saglayacak güvenli bir ortam yaratmaktır. Te
mel ihtiyaçlarını karşılamak adına yapacagınız her şey başarı 
şanslarını artıracaktır . Tek ihtiyaçları onlara ilham vıermenizdir. 
Gerisini onlar halleder. 

Yenilikçi Ebeveyn+ Öncelikçi Çocuk 
Çocuktan kendi düşüncelerimiz uyannca 

şekillendiremeyiz. Onlan Tann'nın bize verdigi 
halleriyle kabullenmeli ve sevmeliyiz. 

Johann Wolfgang Von Goethe, Hermann and Dorothea 

Öncelikle her ikinizin de genel manzaraya baktıgınızı, ayrın
tılara önem vermediginizi belirtmeliyim. Her ikiniz de hızlı ha
reket etmeyi, hızlı çalışmayı sever, degişimden keyif alır ve risk 
almaktan çekinmezsiniz . Ancak Yenilikçi bir ebeveyn olarak, 
ayrıntılarla alışkın oldugunuzdan çok daha fazla ugraşmak zo
runda kalabilirsiniz; yani bu konuda pek şanslı sayılmazsınız. 
Öncelikçi çocugunuz kararları almak ve yapılacak şeylere lider
lik etmek dışındaki işlere pek yanaşmayacaktır. 

Öncelikçiler aslında düzenli olma becerisine sahiptir . Her şe
yin zamanında yapıldıgından emin olmak istedikleri için buna 
deger de verirler. Ancak sıkıcı angaryalarla ugraşmak onlara gö
re degildir. Öncelikçi çocugunuz lider olarak görülmek ister. Ya
şamı sizden çok daha ciddiye alırlar ve düşünmeden hareket et
mezler. Her şeyin düzenli, derli toplu olmasını, tıkır tıkır işleme
sini takdir ederler . Biraz yavaşlayabilir, isteklerinizi daha açık an
latabilir, düşünerek konuşabilirseniz size ve fikirlerinize güven-
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meye başlayabilirler. İnanılmaz derecede pratik insanlardır ve 
tıpkı sizin gibi çalışırken bağımsız olmak ister, sıkı çalışırlar. 

Öncelikçi bir çocukla yaşamanın en zor yanlarından biri çok 
kontrollü olmalarıdır. Oyun planını önceden hazırlamanız, he
defleri ve tarihleri belirlemeniz gerekir. Eğer bir işi gerçekten 
yapmaları gerektiğini hissederlerse hızlı ve disiplinli bir şekilde 
çalışabilirler. Yenilikçi bir ebeveyn olarak işi onların bitirmesi
ne ve tebrikleri onların kabul etmesine izin vermelisiniz . (Sizin 
de zaten böyle bir kaygınız yoktur.) Dizginleri ona bırakıp, 
önüne net seçenekler sunarsanız, doğru kararlar vermeyi ve gi
riştikleri işten zaferle ayrılmayı başaracaklardır. 

Sizin göreviniz onlara amigoluk yapmaktır. Büyük ihtimalle 
siz de bunu genellikle eğlenceli bir iş olarak göreceksiniz . Başa
rılarını takdir eder, övgülerinizi dile getirirseniz istediğiniz şey
leri yerine getirmeyi sürdüreceklerdir. Güçlü bir egoları ve gu
rur duyguları vardır . Onları düzenli olmaya ikna etmek ancak 
sizin başarabileceğiniz bir iştir. 

Zaman onlar açısından çok değerlidir : Bu nedenle, zamanla
rını kesinlikle boşa harcamayın . En çok çaba harcamanız gere
ken konu bu olacaktır. Ve bu konuda başarısız olmanız duru
munda, çocuğunuz bunu yüzünüze vurmaktan çekinmeyecek
tir . Ne istediklerini beyan ederlerse ve herkesin ortasında size 
patronluk taslarlarsa sakın şaşırmayın . Öncelikçiler bağımsız 
düşünmeyi, kendi kurallarını kendileri koymayı seven ve her an 
bir şeylerle meşgul olan insanlardır. Her şeyi bir yarış olarak gö
rürler . Her an bir iş üzerindedirler . Öncelikçi çocuğunuz kimi 
zaman biraz ısrarcı ve kaba davranabilir . Otoriteyi sorgular, ge
rekli gördüklerinde öğretmenlerinden, danışmanlarından duy
dukları hayal kırıklığını yüzlerine söyleyebilirler. 
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Her ikiniz de liderlik hakkını kendinizde göreceksiniz .  Ebe
veyn olarak kontrolü elinize alın ancak ona da bol miktarda se
çenek sunmayı ihmal etmeyin. Yapılacak işleri bir liste halinde 
sunun ve istedikleri işleri istedikleri düzen içerisinde yapmala
rına izin verin . Bu yolla kontrolün kendilerinde olduğunu his
sederek o işi yapacaklardır . Yapmaları gereken işleri bölümlere 
ayırmanız size enerj i  verecek ve işlerin her ikinize de çok acı 
vermeyecek bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. 

Kurallar koymaktan ve uygulamaktan hoşlanan bir insan ol
madığınız için ebeveynliğin gerektirdiği ayrıntılarla uğraşmak 
size zor gelebilir . Yeni, heyecanlı, yaratıcı ve eğlenceli işlerle 
uğraşmayı istiyor olabilirsiniz . Bir evi düzene sokmak sizin açı
nızdan kolay değildir. Ancak bu konuda gerekli destek ve cesa
reti diğer düşünce tarzlarına oranla çok daha kolay bulabilirsi
niz. Gününüzü ajandanızdaki program uyarınca geçirmek pek 
size göre değildir. Kendi kendinize "Aj andam nerede?" diye so
rabilirsiniz . Her şeyi olabildiğince sade tutmaya ve Çevrenizde
kilere, onların yardımına ihtiyacınız olduğunu, bu yardımı tak
dir ettiğinizi anlatmaya çalışın . 

Öncelikçi Ebeveyn " Gelişiın" 
Çocuklannızı yetiştirme konusunda başansız olduysanız, 

yaptıgınız diger işlerin bir anlamı kalmaz. 

Jacqueline Kennedy Onassis 

Tüm düşünce tarzları içerisinde beklentileri en yliksek olan, 
en hedefe odaklanmış ebeveyn sizsiniz. Güçlü bir iradeniz var. 
Azimli ve çalışkansınız. Sonuçları yarın değil, hemen şimdi al
mak istiyorsunuz. Çocukluğunuzda tahminen korkusuz, doğal 
bir liderdiniz. Sınırlarınızı içgüdüsel olarak çizebiliyor, günde-
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lik görevlerinizi yerine getiriyordunuz. Giriştiğiniz her işi başa
rıyor, hep kazanıyordunuz. Sizin için iyi vakit geçirmek, birin
ci olmak anlamına geliyordu. Dilsel becerileriniz gelişkin oldu
ğu için, başkalarını, yapmak istemediğiniz işleri yapmaya ikna 
etmek için dil dökmekten keyif alıyordunuz. 

Hız konusunda, görevinizi tam zamanında tamamlama konu
sunda üstünüze yok. Başarıyı belirli bir zaman dilimi içerisinde 
yaptığınız iş miktarıyla ölçüyor, herkesten önde olmak istiyor
sunuz. Sınır tanımayan bir iş ahlakınız var. İşlerinizi kararlı bir 
şekilde yönetebildiğiniz zaman kendinizi güvende hissettiğiniz 
için, her an yönetmek, ailenin reisi, şirketin patronu olmak isti
yorsunuz. Çevrenizdeki en güvenilir ebeveyn siz olmalısınız . 

Düzen söz konusu olduğunda doğallıkla çevrenizde olabildi
ğince az şey olmasını istiyorsunuz. Her şeyin sizin yöntemleri
niz uyarınca yapılmasını istiyor ve eşiniz dahil, ailenizin tüm 
üyelerini, sizin gibi davranma konusunda eğitebileceğinizi 
umuyorsunuz. Bağımsız çalışmayı seven ve kendi ihtiyaçlarını 
her şeyin önünde tutan biri olarak, iyi bir takım oyuncusu sa
yılmazsınız . Hem kendisinden hem başkalarından çok fazla 
beklenti içerisinde olan idareci yapıda bir insansınız .  

Hızlı ve etkili bir çalışma tarzınız vat .  Diğerlerinin de hızını
za ayak uydurmasını bekliyorsunuz . Yaptığınız her işte parla
mak, herkes tarafından takdir edilmek istiyorsunuz . Kararsızlı
ğa, sorumsuzluğa aile üyelerinizin mazeretlerine hiç hoşgörü
nüz yok. Ancak artık hem isteklerinizi elde etmenizi hem yu
muşamanızı sağlayacak yeni yöntemleri öğrenmenizin zamanı 
geldi . Yani, yine kazanmaya devam edeceksiniz ancak bunu, bu 
uğurda kimseyi kırmadan başaracaksınız .  B ir deneyin� Ne kay
bedersiniz ki? 
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Öncelikçi Ebeveyn: 

• Çevrenizdeki insanların hisleri umurunuzda değil . Yapma
nız gereken daha önemli işleriniz var. 

• İşlerin yapılması konusunda çok katısınız. Neden böyle bu
yurgan davrandığınız konusunda mazeretler üretmeye kalk
mayın. Siz doğuştan patronsunuz� 

• Aralıksız çalışmak ve işinizde ilerlemek istiyorsunuz .  Ancak 
başkalarının da meslekleri ve hedefleri olduğunu unutma
yın.  Herkesin kazanacağı çözümler üretmeye çalışın . 

• Biraz cimrisiniz . İsraftan hoşlanmıyorsunuz. Ne var bunda, 
değil mi? 

• Her işin mükemmel bir şekilde yürümesi için çabalıyorsunuz. 

• Eviniz rahatlayabileceğiniz, gevşeyebileceğiniz bir yer ol
malıdır .  Her şeyin sizin istediğiniz gibi, yalın ve estetik açı
dan güzel olması konusunda çevrenizden yardım isteyin . 

• Zekisiniz ve tartışmayı seviyorsunuz. Kendinizi koruyun . 
Ancak bu özelliğinizi kullanarak herkese üstünlük kurmaya 
kalkmayın. 

Öne elikçi Ebeveyn + Yenilikçi Çocuk 

Çocuklanmıza gözleri açıkken de hayal görmeyi ögretmeliyiz. 

Harry Edwards 

Yenilikçi çocuklarla başa çıkmak size biraz güç gelebilir. An
cak yine de Uyumcu çocuklar kadar sıkıntı yaşamazsınız .  Tıpkı 
sizin gibi Yenilikçiler de genel düşünür ve yeni olasılıklar, mü
cadeleler ve keşiflerden heyecan duyarlar. Öncelikçiler güçlü, 
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mantıklı ve kontrollüdür. Ancak Yenilikçi bir çocuk karşısında 
biraz gevşemeniz gerekir. Onlardan belirlediginiz prngramlara 
uymalarını beklemeyin . Uymazlar. Her an tepelerinde dikilip 
her hareketlerini denetlemeyin . Bu şekilde davranırsanız hiçbir 
şey yapamazlar. Aklınızda tutmanız gereken anahtar kelime 
"gevşe"dir. Bu söz sizin doganıza aykırı gelse de aslında sizin de 
işinize yarayacaktır. Bir sonraki anahtar kelime ise "rahatla" ola
caktır . Yenilikçi çocugunuz sizin kadar ciddiyetli degildir. Sizin 
gibi kabul görmek amacıyla degil, heyecan ve keyif için yaşar. 
Siz ne kadar hesaplıysanız onlar da o kadar özgür ve rahattır. 

Yenilikçi çocugunuz verdiginiz işi yapmayı unuttugunda ya da 
bir yıgın hata yaptıgında dilinizi ısırıp susmayı başarabilecek mi
siniz bilemiyorum. Evet, hızlı çalışırlar, ancak pek titiz sayılmaz
lar. İnce işler enerjilerinin tükenmesine, gerilmelerine yol açar. 
Standartlarınızı düşürün demiyorum, ancak ayrıntıları bu kadar 
kafaya takmayın . Kaba ve saygısız çocuklar degillerdir. Sadece 
eglenceye daldıklarında sonuçları pek dikkate almazlar, o kadar. 

Her ne kadar onlardan çok farklı olsanız da, hayatlarında 
önemli bir yeriniz vardır. İşleri zamanında tamamlaması konu
sunda ona yardımcı olabilir, programına uymasını saglayabilirsi
niz . Ona sürekli bir şeyler ha.tırlatmak zorunda kalmak hoşunu
za gitmese de Yenilikçilerin her türlü yardımı kabul etmeye ha
zır olduklarını unutmayın . İşlerini ancak canları istediginde ya
par, aynı saatte sofraya oturmak, aynı saatte yatmak gibi rutin 
alışkanlıklardan nefret ederler. Büyük ihtimalle odalarında bir 
saat dahi yoktur (ya da kitapların arasında bir yerlerde duruyor
dur) ve sabahları siz uyandırmadıgınız sürece kalkamazlar. 

Yenilikçiler tüm yenilikleri denemeye hazırdır. Ancak bir şe
yi ikinci kez denemeleri için bu işin kendilerine bir yararı ola-
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cağını hissetmeleri gerekir. Beklenmedik ve alışılmadık şeylere 
bayılırlar. Bu konuda ona önderlik etme konusunda pek başarı
lı olmasanız bile en azından engellememeye çalışabilirsiniz. 
Onlara özgürlük tanıyın : Bırakın onlar hayal güçlerini özgürce 
çalıştırsın, siz yapacağı şeyleri takip edin ve yapması gerekenle
ri hatırlatın . Unutmayın, iyi bir lider olarak neyin işe yarayaca
ğını, neyin yaramayacağını herkesten iyi biliyorsunuz. 

Fazla dar görüşlü davranırsanız, yaptığı her şeyi eleştirmeye 
kalkarsanız kendilerini kısıtlanmış hissedebilir, hatta öfkelene
bilirler. Aşırı sıkıcı, kuralcı davranırsanız onu kaybedebilirsiniz . 
Ancak biraz rahatlamayı başararak kendinizi çocuğunuzun ya
ratıcı yöntemlerine bırakırsanız, eğlenebilir, maceralara atılabi
lirsiniz . Garip hayallerini dinleyebilir, onunla birlikte deneyebi
lirsiniz . Ortak noktada buluştuğunuzda ne kadar iyi geçinebile
ceğinizi görmek sizi bile şaşırtacaktır. 

Öncelikçi Ebeveyn + Uyumcu Çocuk 

Anne babalar hem pınarlan zehirler hem de nehirlerin neden 
acı aktıgını merak eder. 

John Locke 

Bu, tahminen, sizin gibi gerçek bir lideri ve onun gibi sadık 
bir taraftarı bir araya getiren, olabilecek en iyi eşleşmedir. 
Uyumcu çocuğunuz sizin hiç hoşunuza gitmeyen şeyler yap
maktan keyif alacaktır. Sizi memnun etmeye çalışacak, mutlu 
olduğunuzdan emin olabilmeye çabalayacaktır. Onlara karşı 
özenli ve kibar bir şekilde davranırsanız, sadakat içerisinde iste
diğiniz her şeyi yapacaklardır. Ancak bu durumu sakın kullan
maya kalkmayın. 
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Uyumcu çocuklar başkalarının koyduğu kurallara uymayı ter 
cih ederler. Kendilerini bir ekibin parçası olarak hissettiklerin ·  
de insanların emirlerini mutlulukla yerine getir�ceklerdir. Sizin 
açınızdan ne kadar iyi, değil mi? Otoritenize saygı gösterecek,  
yargılamaya, eleştirmeye kalkmayacaklardır. Her şeyin uyum 
içerisinde olmasını isteyen bu çocukların kendilerine güven i 
tam olmayabilir . Zaman zaman gerilebilirler. Gücünüz ve tut
kunuzla onu rahatlatmanız onun açısından harika bir şey olur . 

Öncelikçi ebeveynler, Uyumcu çocuklarınıza kibar davranın. 
Size ne kadar büyük mutluluk ve rahatlık sağladıklarını sakın 
unutmayın . Sizinle zaman geçirmekten keyif alan bu çocuklar gö
rüp görebileceğiniz en özenli ve yardımsever insanlardır. Sizi kay
gılı gördüklerinde teselli etmeye çalışacaklardır. Kendinizi yalnız 
hissettiginizde yanınızda oturacaktır. Yatak odalarını toplamaları
nı istediğinizde, bunu ağır ağır yapmalarını isteyin ve sakın ola si
ze gereksiz gelen şeyleri atmasını söylemeyin. Tüm güzel anıları
nı ve deneyimlerini saklamak isterler. Neyin, neden yapılması ge
rektiğini hem mantıklı hem de sevgi dolu bir şekilde anlatmayı ba
şarırsanız isteklerinizi seve seve yerine getireceklerdir. 

Uyumcu çocuğunuzun kendi kendine toplanmaya, düzene 
girmeye karar vermesini beklemeyin . Bu konuda teşvik edilme
leri, yönlendirilmeleri gerekir. Dolayısıyla, siz liderlik ederek 
düzene girme işini başlatır ve bu süreçte yanında olursanız çok 
daha iyi sonuçlar alırsınız. Kaplumbağa hızında çalıştıklarını 
gördüğünüzde sakın sinirlenmeyin. Odalarındaki deniz kabu
ğunun, kitabın kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu anlat
tıklarında sakın sözlerini kesmeyin. Bir kibrit kutusuna nasıl bu 
kadar bağlanabildiklerini anlamasanız bile ilgi gösterin . Bu şe
kilde davranırsanız size tahmin bile edemeyeceğiniz kadar Çok 
bağlanacaklardır. 
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Odalarında kendilerini rahat hissedebilmeleri için kendilerine 
ait eşyalarını çevrelerinde görmeleri gerektigini sakın unutma
yın . Yalınlık yanlısı bir Öncelikçi estetik anlayışı, kendilerini 
mutlu ve güvenli hissetmelerini saglayamaz. Eger oyuncakları
nın tamamı yerde duruyorsa, yatagı karmakarışık haldeyse oda
sına girmeyin . Kendilerini rahat hissedebilecekleri şekilde dav
ranmalarına izin verin . Hayatta en çok istedikleri şey aileleri ta
rafından sevilmek ve kendilerine ihtiyaç duyuldugunu bilmek
tir. Bunun dışındaki şeylerin pek önemi yoktur. 

İyimser davranır, başardıgı işleri takdir ettiginizi dile getirirse
niz sadakatlerini kazanabilirsiniz . Ne yapmaları gerektigi konu
sunda uzun talimatlar vermek yerine kendi kararlarını kendile
rinin almasına olanak tanıyın . Telaşa düşmekten hoşlanmaz; ka
ba, sert davranırsanız sizden sogurlar. Sizi, ancak kendilerini ra
hat hissetmelerini saglarsanız, sevebilirler . 

Son olarak; bir şey yapmalarını isterken gözlerini içine baka
rak, hissettiklerini anlamaya çabalayarak ve kırmadan, yumuşak 
bir şekilde anlatın . Şikayet etmekten kaçının . Sizin için bir şey 
yapmalarını istediginizde, size yardımcı olabilmenin kendileri
ni iyi hissetmelerini saglayacagını aklınızda tutun. Sizin yüzde 
l 00 yanlarında oldugunuzdan emin olurlarsa onlar yüzde 1 1  O 
yanınızda yer alırlar. 
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Öncelikçi Ebeveyn+ D üzenci Çocuk 
Çocuklann, küçüklükte çok güçlü olan ögrenme sevgisini, 
önemsiz ve degersiz ödüller, altın yıldızlar, sınavlardan 

alacaklan 1 00 puanlar ve A 'lar, duvarlanna asacaklan 
takdirnameler ugruna, kısaca digerlerinden daha iyi 
olduklannı düşünerek yaşadıklan tatmin duygusu 

ugruna, yok ediyoruz. 

John Hoh 

Bir araya geldiginizde dünyayı fethedebilirsiniz. En azından 
odalarındaki dagınıklıgı ortadan kaldırabilirsiniz . Öncelikçi 
ebeveynler genel degerlendirmeler yaparken, Düzenci çocuklar 
ayrıntılarla ilgilenerek hayatı sizin için çok kolaylaştırırlar. Siz 
büyük projelerle karşılarına çıkar çıkmaz, ne kadar yorucu olur
sa olsun, dört elle göreve sarılacaklardır. Bu kesinlikle ideal bir 
ortaklıktır. Siz neler yapılacagını belirlersiniz, onlar da nasıl ya
pılacagını. Kesinlikle mükemmel� 

Kurallı yapıları sever ve mümkün oldugunca degiştirmemeyi 
tercih ederler. Onlara yeni bir şey ögretebilmek için düşünce 
biçiminizi mantıklı bir şekilde anlatmanız gerekir. Anlaşabil
mek için önce degerlendirmeleri gerekir. Sizin hayal dahi ede
meyeceginiz kadar sistemli düşünürler. Agır agır çalışır, man
tıksız kararlar almamaya çabalarlar. Bu pragmatik çocuklar, ge
rekmedikçe bildikleri yoldan sapmamak, her şeyi geçmişte yap
tıkları gibi yapmayı sürdürmek isterler. 

İşler sarpa sardıgında Düzenci çocuk sizi eleştirmekten kaçın
mayacaktır. Yeteneklerini hafifserseniz, örnegin ayrıntılar ko
nusunda gösterdigi çabayı küçümser ya da hazırladıkları prog
ramların komik oldugunu söylerseniz, bundan pek mutlu olma-
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yacaklardır. Dertleri, sizin gibi kendilerini kabul ettirmek de 
degildir. Tek istedikleri yaptıklarının takdir edilmesidir. Yeni ve 
beklenmedik durumlar karşısında krize girmeleri durumunda 
idareyi ele almalısınız. Onları eleştirirseniz, becerilerinin ve ça
balarının zaman kaybından öte bir anlamı olmadıgını düşünme
lerine yol açarsanız kendilerini mutsuz hissederler. Siz konu
şurken not almalarını saglayın ya da agır agır çalışmalarına, ken
dilerini yaptıkları işte yeterli görmelerine olanak tanıyın . 

Düzenci çocuklar paylaşmayı sevmez, tek başlarına çalışmak 
isterler . Rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Ne yapmaları ge
rektigini güzel bir şekilde anlatabilirseniz kendi kendilerine işe 
koyulacaklardır . Takım ruhu onları pek etkilemez. Yalnız kal
maları, rakamları, olguları kendi kendilerine gözden geçirmele
ri gerekir. Onları yalnız bırakmak ve gerekmedikçe rahatsız et
memek sizin de çıkarınıza olacaktır. 

Ne istediginizi net bir şekilde anlatabilirseniz harika bir ilişki 
kurabilirsiniz. Onlar size rahat edebileceginiz bir istikrar saglar
ken siz de güvende olduklarını hissettirebilirsiniz. Size destek 
için hazır beklediklerini, zamana deger verdiklerini ve istedigi
niz her şeyi yapacaklarını unutmayın . Gelecege dair planlarını
zı abartarak gözlerini korkutmayın . Kaliteye hızdan daha fazla 
deger verdiklerini aklınızdan çıkarmayın ve aşamaları atlaya at
laya ilerlemelerini sakın istemeyin. Bu mükemmeliyetçi çocuk
lar başarısı kanıtlanmış yöntemleri kullanmayı tercih edecektir. 
İşi hızlı bitirmektense dogru yapmayı tercih ederler. 

Son olarak; Öncelikçi ebeveynlerin birçok dogal yeteneği var
dır. Her şeyi başarabilecek dogal bir lidersiniz. Bir şeyi fethet
menin yarattıgı heyecanı ve ortaya çıkan sonuçları görmeyi se
viyorsunuz .  Kararlı tavrınız ve otoriter bir şekilde konuşma be-
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cerinizle çevrenizdekilerin kararsızlığını da ortadan kaldırabili
yorsunuz .  Emeklerinizin karşılığını hemen almak amacındası
nız. Çocuklarınızdan bir şey istediğinizde de hemen yerine ge
tirilmesini istiyorsunuz .  

İşler istediğiniz gibi gitmediğinde sabırsızlanabiliyor, hatta si
nirlenebiliyorsunuz. Oysa aile üyelerinizin ihtiyaçlarına karşı da
ha olumlu ve hassas yaklaşabilmeyi fethedilmesi gereken yeni bir 
kale olarak görmelisiniz. Sizden daha ağır davranmalarını dert et
memelisiniz. Belki sizin de listedeki yeni maddeye geçmek yeri
ne elinizdeki işi dört dörtlük yapmayı denemeniz gerekiyordur. 

Bu tipolojiler çocukları belirli tanımların içine hapsetmek ama·· 
cını taşımıyor. Bunu davranışlarını anlamanın dinamik yöntemle
rinden biri olarak değerlendirmelisiniz . Kendi uyum tarzınızı an
layabilirseniz, rahatlar, kendinizi güçlü hisseder, gelişmeye ve de
ğişmeye hazır hale gelebilirsiniz . Tüm ebeveynler çocuklarının 
daha kusursuz bir hayat sürdürmesini ister. Unutmayın, esnek ol
malısınız. Hiçbir şey kusursuz değildir. Perfect Madness kitabının 
yazarı Judith Wamer'ın da belirttiği gibi, "Kadınlar (ve de erkek
ler) bulundukları ortamı kontrol altında tutmak ve çocukları için 
kusursuz bir dünya kurmak ister" . Kesinlikle iyi niyetlisiniz, an
cak bunun bedelini düşündünüz mü? Ellen Galinsky, Ask the 
Children adlı kitabında çalışan annelerin kendilerine günde en 
fazla 18 dakika ayırabildiğini belirtiyor. Nefes alacak vakit bula
mazken, kusursuz olmayı nasıl başarabiliriz ki? 

Çözüm her şeyi olabildiğince basitleştirmektir. İşe, hafta içi, 
kimsenin işinin olmadığı bir günü çocuklarınıza ayırmakla ya da 
çocuğunuzun okul dışı faaliyetlerinin sayısını azaltmakla başla
yabilirsiniz. Zaman yaratın� Çocukların kendilerini özel hisset
melerini, sevildiklerini anlamalarını sağlamanın yolu onlarla va-
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kit geçirmenizdir. Zaman birbirinizi keşfetmenize, tanımanıza 
ve baglarınızı güçlendirmenize olanak tanır. Mihaly Csikszent
mihalyi 'nin Flow adlı kitabında belirttigi gibi, "Akış, yaptıgınız 
iş becerilerinizi ve yeteneklerinizi canlandırıyorsa, gerçekleşir. 
Ve ancak bu akışı saglayabilirsek elimizden gelenin en iyisini 
ortaya çıkarabiliriz". 
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Doguştan gelen özelliklerimizi tanır ve yaşamımızı buna göre 
uyarlarsak gerçek başannın ortaya çıkma şansını artınnz. 

Arlene Taylor 

• • 

U
lkenin dört bir yanındaki birçok aileyle çalışmış prof es-
yonel bir organizatör olarak, giderek karmaşıklaşan 
dünyamızda evlerimizi ve yaşamlarımızı düzene sok

makta karşılaştığımız en büyük sıkıntının eşyaların yaşam alan
larımızı ve yaşamlarımızı işgal etmesi olduğunu söyleyebilirim. 
Bu durum bizim için olduğu kadar çocuklarımız için de geçer
lidir . Çocukların gereğinden fazla eşyası var� Kimi zaman ken
dimi bir boyalar, CD' ler, saç aksesuarları, defterler, tüylü hay
vanlar ve piller denizinde boğuluyor gibi hissediyorum. Örne
ğin, California, Laguna Beach 'te, yetenekli bir iç tasarımcının 
düzene girmesine yardımcı olmak amacıyla gittiğim o güzel evi 
hayatta unutamam. İşe on yaşındaki kızının odasıyla başlamaya 
karar verdim. Şifoniyerinin çekmecelerini açtığımda onlarca 
mayo yere saçıldı . Dizlerime kadar mayoya batmıştım. Elbette 
bunun ardından annesinin dolabının ağzına kadar eşarplarla, 
şapkalarla ve her türden plaj terliğiyle dolu olduğunu görünce 
pek de şaşırmadım. 

Unutmayın, armut dibine düşer. Ebeveynler ne kadar maddi
yatçı olursa çocuk da o kadar maddiyatçı olur. Çocuklar ebe
veynlerini örnek alır . Bu da kendinizi değiştirerek onları da et
kileyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Wil
liam Bennett' ın The Educated Child kitabında söylediği gibi, 
"Çocuğunuzun en önemli öğretmeni sizsiniz" .  Yirmi yıl öncesi-
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ne göre yüzde 50 oranında daha fazla eşyayla dolu evlerde ya
şayan günümüz çocuklarına sınırları ögretme gerekliliginin öne
mi daha da artıyor. Çocuklar her an yanınızda bulunmak ister 
ve yaşamı da size bakarak ögrenir. Şunu kabullenelim: Çocugu
nuz ne giydiginizin farkında olmayabilir ancak nasıl davrandıgı
nızın farkına kesinlikle varacaktır. Sonu gelmez bu tüketim has
talıgına karşı bir tavır alarak "Dur! " demeniz gerekiyor. 

Çocuklar da, tıpkı ebeveynleri gibi, giderek marka bagımlısı 
haline geliyor. Piyasadaki tüm Hello Kitty oyuncaklarına ya da 
American Doll marka bebeklerin tamamına sahip olmak isti
yorlar. Yapılan araştırmalar çok daha sadık birer tüketici olan 
çocukların tatminsizliginin her geçen gün arttıgını gösteriyor. 
Bir kısır döngü halinde daha çok şey satın aldıkça dagınıklık ve 
sıkıntı daha da artıyor. Dan Kindlon ' ın Too Much of a Good 
Thing kitabında belirttigi gibi, "Bize sarılmaları için hediyelere 
bogdugumuz, bizi sevmeyeceklerinden korkarak sınırlar çiz
mekten kaçındıgımız sürece, çocukların sırtına, bizi mutsuzluk
tan korumak gibi agır bir yük bindirmiş oluruz" . Windsor Dü
kü Edward da şöyle demişti : "Amerika 'nın beni en çok etkile
yen yanı ailelerin çocuklarına itaat etmesi) " Aileler çocuklarına 
her şeyin en yenisini almak için kuyruk olurken, çocukların 
yüzde 69 'u "Ailemle daha fazla vakit geçirmeyi tercih eder
dim! " diyor .  Ailelerinin kendileri için daha fazla para harcama
sını isteyen çocukların oranı ise yüzde 1 3 'ü geçmiyor. 

Bom to Shop kitabının yazarı Juliet Schor'un verdigi bilgilere 
göre, 2004 yılında çocuklara yönelik reklamlar için 1 5  milyar 
dolar harcandı . l 920' lerden beri oyuncaklar dogrudan çocukla
ra pazarlanıyor. Çocuklara sadece birkaç oyuncak alındıgı No
eller çok gerilerde kaldı. Günümüzde ebeveynler, tüm günleri
ni, çocuklarını "mutlu" edebilmek için satın aldıkları oyuncak 
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yığınlarını nasıl kurabileceklerini öğrenmek a:nacıyla, kullanım 
kılavuzlarını okuyarak geçiriyor. Ertesi gün de çocuklarının ga
nimetlerinden çoktan sıkılmış olduğunu, kendilerinin ise bu ye
ni oyuncaklara yer bulamadıklarını fark ediyorlar� Siz boş za
manlarınızı çocuklarınızı severek mi yoksa onlar için alışveriş 
yaparak mı geçiriyorsunuz? Satın aldığımız şeylerin büyük bö
lümünün hayatımızı güzelleştirmediğini, yükümüzü artırmak 
dışında bir işe yaramadığını unutmayın . 

D üşünce Tarzı Size Yol Gösterir 

Çocukların dağınıklığını tamamen ortadan kaldıramasanız bile 
en azından kontrol altına alabilirsiniz. Çocuğunuzun düşünce 
tarzını anlayarak, onlara kişiliklerine uygun, daha rahat başarabi
lecekleri sorumluluklar vererek dolaplarının, yataklarının, en 
önemlisi, ilişkilerinizin daha düzgün bir hale gelmesini sağlayabi
lirsiniz . Çocuklarınızın ihtiyaçlarını ve tutkularını yansıtan bir or
tam yaratmanız, daha kontrollü yaşamalarını ve bu sayede hem 
evde hem okulda daha başarılı olmalarını sağlar. Bu zeki çocuk
ların kendi sorunlarına getirdiği olağanüstü çözümleri her zaman 
hayretle izlemişimdir. Yeterli alan, gerekli aletler, yeterince za
man ve birkaç ipucu verirseniz, kimse onlara engel olamaz� 

Çocuğunuzun beyni, yani 1 , 5  kiloluk o inanılmaz evren, ço
cuğunuzun kendine özgü isteklerini, arzularını ve tercihlerini 
yansıtır. Bundan kimsenin şüphesi yok. Sırf ödevlerini nasıl 
yaptığını gözlemleyin yeter. Düzenci çocuk okuldan gelir gel
mez ödevlerine sarılacaktır. Uyumcu çocuk önce gün boyu ba
şından geçenleri anlatacak, ardından yemeğin hazırlanmasına 
yardım edecek, vakit kalırsa sizin yanınıza oturarak ödevini ya
pacaktır. Yenilikçi çocuğu ödevlerinin başına oturtmak için 

269 



H E R  Ç O C U K  F A R K L I  D Ü Ş Ü N Ü R  

zorlamanız, kaldırmanız gerekecektir. Öncelikçi çocuk ise bü
tün gün gezinecek, yatma saati geldiğinde eline kalemi alacak
tır . Çocuklar gibi, tarzları da farklıdır . Çocuğunuzun kendine 
özgü düşünce tarzını belirlemeyi, anlamayı ve buna saygı gös
termeyi öğrenirseniz, hem siz rahat edersiniz, hem onlar. Bu sa
yede çocuğunuzla nasıl iletişim kurabileceğinizi, nasıl motive 
edebileceğinizi ve kişiliğini yansıtmasını nasıl sağlayabileceğini
zi de öğreneceksiniz . Unutmayın, hepimiz halen gelişim aşama
sındayız. Maria Montessori'nin de belirttiği gibi, "Bir çocuk ye
tişkinlere itaat etmeye hazırdır . Ancak yetişkinler çocuktan ge
lişmesini sağlayacak içgüdülerini yok saymasını istediğinde ita
at etmesi olanaksız bir hal alır" . 

Takım çalışması sayesinde aileler birlikte verimli bir şekilde 
çalışarak emeklerinin tadını çıkarabilir . Susan Kovalik, beyin 
yapısına uygun eğitim sistemlerini gösterdiği ITI (Integrated 
Thematic lnstntctian) kitabında düzeni, "Her şeyin kullanıma 
hazır halde durmasını sağlayacak planlamaları, düzenlemeleri 
ve uygulamaları yapmak" olarak tanımlar. Çocuklar her işi elle
rinden geldiğince düzgün yapmaya gayret eder . Sizi memnun 
etmek için çabalarlar . İşe koyulmayı, eşyalarını ortadan kaldır
mayı ve soluk alabilecekleri bir odanın tadını çıkarmayı da öğ
renebilirler. Ancak bunun için çocuklarınıza başarılı olma ola
nağı tanımalısınız. Emin olun başaracaklardır� H. Norman 
Wright'ın Haw ta Talk Sa Yaur Kids Will Listen kitabında belirt
tiği gibi, "Çocukların acayip davranışlarının yol açtığı hayal kı
rıklığını ortadan kaldırmanın yolu, çocuğun kendine özgü kişi
lik tarzını anlamak ve buna uygun bir ortam yaratmaktır" . Ço
cuğunuzun kendine özgü düşünce tarzını yansıtan kurallar, sı
nırlar, yapılar bir ceza olarak değil, yaşamlarının her alanında 
başarılı olmalarına yardımcı olacak beceriler olarak değerlendir-
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melisiniz .  Bu düzen becerileri zaman içerisinde otomatik bir 
hal alacaktır . Sürekli tekrarlar ve uyarılarla, beyindeki nöronlar 
arasındaki bağlantılar sağlamlaştırılarak bu becerilerin güçlendi
rilmesi sağlanabilir. 

Ufaktan Başlayın 
Düzen, başlangıçta çocuklara çok eğlenceli gelmeyebilir. Ço

cukların yüzde 75 ' inin bu işi sevmeyi öğrenmesi gerekmektedir. 
(Sadece Düzencilerin doğuştan gelen bir sevgisi vardır.) Bir ebe
veyn olarak sizin göreviniz çocuğunuza bu işi nasıl seveceklerini 
öğretmektir. Düşünce tarzları konusunda edindiğiniz bu yeni fi
kirleri hayata geçirirken bir anda çok şey beklemeyin . Kolayca 
değiştirebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir alan be
lirleyerek bu alana yönelin . Bol bol alıştırma yapmalarının ve bu 
alanda ustalaşmalarının ardından bir sonraki adıma geçin . Hatta 
işe başlamadan ve bitirmeden önce fotoğraflar çekin ki neler ba
şardıklarını görebilsinler. Ancak başarılarından dolayı takdirleri
nizi ve övgülerinizi dile getirmeyi sakın ihmal etmeyin . 

Bu işin, çocuğunuzun odasına girdiğinizde bir şeylere takılıp 
düşmemenizin ötesinde birçok yararı olacaktır. Bu sayede ço
cuğunuz sadece sorumluluk almayı ve işbirliğini öğrenmekle 
kalmayacak, kendine güveni de artacaktır. Bir ebeveynin çocu
ğuna sevgisini göstermesinin bundan daha harika bir yolu ola
bilir mi? Flow kitabının yazarı Mihaly Csikszentmihalyi 'nin de 
belirttiği gibi, "Anne babalığın temel zevklerini tadabilmek için 
çocuğunuzun nelerden gurur duyduğunu, hangi işlere hazır ol
duğunu bilmeli ve bunları çocuğunuzla birlikte daha sık ger
çekleştirmelisiniz" . 

Tek mesele dikkatinizi verebilmektir. Bunu başardığınız an 
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çocuğunuzla bağlarınızın güçlendiğini, sevginizin arttığını hi�
sedeceksiniz . Bu sürecin amacı, yaşamınızı güzelleştirmek, ko
laylaştırmak ve farklı düşünce biçimlerine ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan farklı yaşam biçimlerine sevgiyle yaklaşmanızı sag
layabilmektir. Yaptığımız her şeyin amacı mutlu olabilmektir . 
Sizi mutlu eden şeyi daha iyi anlayabilmeniz, davranışlarınızı 
ve hayata bakışınızı değiştirecek, daha güvenli, huzurlu ve sev
gi dolu bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır. 

Bu kitabın amacı, insanların benzersiz özelliklerinin anlaşıldı
ğı ve takdir edildiği, herkesin kendi yaşamının "yıldızı" olarak 
görüldügü ve kabul edildiği bir dünya yaratmaktır. Kendinizi 
iyi hissettiğinizde daha rahat eder, daha verimli olursunuz. Bu 
yolla da kendinizi daha da iyi hissedersiniz . B irbirimize daha 
çok bağlanır, daha anlayışla yaklaşırsak dünya daha az korkutu
cu, daha huzurlu bir yer halini alır . Önyargıların ortadan kalk
tığı, insanların özgürce içsel gezintilere çıkabildiği bir dünya 
düşünsenize] İnsanların daha rahat ettiği, kendilerine ve başka
larına daha anlayışla yaklaştığı bir dünya . . .  Düzenin büyük 
"D"sinin amacı işte budur. İnsanların doğal yeteneklerini geliş
tirerek daha mutlu olmalarını, gelişmelerini, dünyaya daha 
olumlu gözlerle bakabilmelerini sağlamak. . .  John F. Ken
nedy'nin de dediği gibi, "Hepimiz eşit yeteneklere sahip deği
liz . Ancak hepimize, yeteneklerimizi geliştirme konusunda eşit 
fırsat verilmelidir" . 

Size ve ailenize bol şans dilerim. Umarım keyifli bir yolculuk 
olur. 
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