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Sunuş
Çocuklar bizim en değerli varlığımız... Bütün anne 
ve babalar onları en iyi şekilde yetiştirmek için 
ellerinden gelenin fazlasını özveriyle yaparlar. 
Çocuklarımızın yaşamın zorluklarıyla baş edebilen 
ve kendi ayaklan üzerinde durabilen, yaratıcı, 
çalışkan, dürüst, saygılı, özgüvenli ve mutlu insanlar 
olduklarını görmek için neler vermeyiz ki? Onların 
başarılı ve iyi bir kişiliğe sahip olmaları bizleri 
gururlandıran mutlulukların en güzeli olmaz mı?

Elinizdeki bu kitabın çocuk yetiştirmekle ilgili soru
larınıza yanıt ararken başvuracağınız bir dost 
olmasını umuyoruz. Kitap, insanı ve toplumu iler
leten, geleceğe taşıyan ve bizzat kendi anne- 
babalarımızdan öğrendiğimiz evrensel değer ve 
özellikleri, çocuklara günlük yaşamdaki doğru 
davranışlarla kazandırmayı amaçlıyor. Aile ortamını 
güçlendirerek kişilik oluşturmada, değerler aktarma

da ve yaşam becerileri öğretmede anne ve babalara 
destek vermeyi hedefliyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 
olarak inanıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin 21. 
Yüzyıl’daki başarısı çocuklarımızın yeni çağa uyu
munda saklıdır. Bu uyumun anahtarı da aile 
yuvasında başlayıp süregelen bilinçli eğitimdir. 
Çağdaş değerlerle donanımlı çocuklar, yarının 
yetişkinleri, Türkiye’nin ümidi ve geleceğimizdir.

Bu anlamlı, zorunlu ve zor görevle ilgili olarak 365 
Öneri: Çocuklarınızı Yetiştirmenize Yardımcı 
Olacak Yöntemler kitabını, değerli dostumuz Sayın 
Ayşe Bilge DİCLELİ’nin sıcak ve özenli çevirisiyle 
sizlere sunmaktan kıvanç duyuyoruz

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası



İthaf
Kim olduklarını bilen, düşündüklerini 

söyleyebilen ve olmak istediklerine inanan çocuklar 
yetiştirebilmek ümidiyle yeryüzünde çocuk büyüten herkese.

Ve bu kitabı yazmamız için bizi esinlendiren pek çok kişi ve kuruma.

Sheila ve Barbara Arın

Dostluğu, sevgisi ve vizyonuyla gelişmemi sağlayan Bryan Hidalgo’ya

Sheila



Teşekkür
Beni herkesin değerli bir insan olduğu inancıyla büyüttükleri, 
başkalarına ilgi göstermenin önemine inandıkları ve bana bunu öğret
tikleri ve kendime güvenmemi teşvik ettikleri için annem Nancy 
Maley ile babam Dave Maley’e şükran borçluyum.

Yayıncım Dominique Raccah’a bu kitabı yönlendirdiği, anladığı ve 
desteklediği için yürekten teşekkür ediyorum. Sourcebook 
Yayınevi’nde çalışan Todd Stocke, Renee Calomino ve Karen 
Bouris’e verdikleri cesaret ve emek nedeniyle teşekkürlerimi 
sunarım.

Kalifornia, Portola Vadisi’ndeki Onnoııdale Okulu’ndaki Tom 
Draggett’in 5. sınıf öğrencilerine kitaptaki harikulade resimleri 
nedeniyle teşekkürü borç bilirim.

Sheila
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Giriş
Anne ve babalar hayatlarını çocuklarına adar. 
Ömürleri, bir gün dünyada kendi ayakları üzerinde 
pırıl pırıl parlamak için gerekli becerileri 
kazanacakları ümidiyle çocuklarını yetiştirmek, 
onların kararlarını yönlendirmek, fikir vermek, 
sorunlarını çözmek ve davranışlarım şekil
lendirmekle geçer. Hayat yollarında el ele tutuşur 
ve çocuklarımız tek başlarına yürümeye hazır olun
caya kadar onlara bildiklerimizi öğretir, 
inançlarımızı aktarır ve yaşamın meydan oku
malarını anlatırız. En yaratıcı ruhu, gökleri 
fethetme ruhunu bulmalarında sevgimiz 
çocuklarımıza rehberlik eder ve cesaret verir.

Yaptığınız her şey, düşündüğünüz her şey, 
inandığınız her şey ve bütün davranışlarınız 
çocuğunuzun yetişmesi üzerinde etkide bulunur.
Bir çocuk için sizin sunduğunuz örnekten daha iyi

olmak mümkün değildir. Bu nedenle anne ve 
babalar olarak yeıyüzündeki en muhteşem göreve, 
bir başka insanı gün gün biçimlendirme görevine 
sahibiz. Bu her şeyi doğru yapmak ya da her şeyi 
dinleme becerisine sahip olmak veya doğru disiplin 
biçimini kullanmak ya da her şeyi bilmekle ilgili 
bir şey değildir. Bu, arzu etmeye bağlıdır. 
Çocuğunuzu yetiştirmek için sadece ve sadece 
bunu istemek ve yapabileceğinizin en iyisini yap
mak yeterlidir. Çocuğunuz sizin bu tutumunuzu 
hissedecektir. Nasıl bir insan olacağının sizin için 
bir anlam taşıdığını bilecektir.

“365 Öneri: Çocuklarınızı Yetiştirmenize Yardımcı 
Olacak Yöntemler” inançlarınızı, değerlerinizi ve 
çocuğunuzun öğrenmesini istediğiniz önemli olan 
her şeyi paylaşmak için günlük yaşamla ilgili yön
temler bulmanızı amaçlamaktadır. Bu kitap size her



anne-babanın arzu ettiği amaca ulaşmak; hayat 
dolu, dikkatli, dürüst, mutlu, saygılı ve yaratıcı 
çocuklar yetiştirmek için ihtiyaç duyduğunuz 
araçları sağlayacaktır. Bu 365 faaliyet ailedeki 
herkesin yaşantısını iyileştirirken kişilik oluşturma
da, değerler aktarmada ve yaşam becerisi 
öğretmede sizin somut günlük rehberiniz olacaktır. 
Denenen her faaliyet çocuğunuzun maneviyatına 
ekilen bir tohum haline gelecek ve bu tohumlar onu 
hayatta güçlü kılacak davranışlar tarlasında çiçek- 
lenecektir.

Bu kitapta yer alan faaliyetlerin her biri tek başına 
uygulanabilir. Sırayla gitmeye gerek yoktur ve 
diğerine ancak bir öncekini anladıktan sonra 
geçmek de gerekmez. Biçim olarak basittir, bu 
nedenle anlaşılması ve uygulanması kolaydır. 
Ailenizi ve ihtiyaçlarını en iyi siz bilirsiniz. Kişisel 
ilginizi çeken ya da ailenize en büyük yararı 
sağlayacağını düşündüğünüz bir bölümden başlaya
bilirsiniz. Eğer nereden başlayacağınız konusunda 
tereddütleriniz varsa, en baştan başlayın.



Faaliyetleri denedikçe, yeni fikirler oluşacaktır. 
Kendinize kendi doğrultunuzu belirleme ve 
geliştirme özgürlüğünü tanıyın.

Kitap yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm, 
Kendiniz Hakkında 'dır ve mutluluğa ulaşabilmek 
için zorunlu bir hususu, kendinizle pozitif (olumlu) 
ilişki içinde olma gereğini işlemektedir. Burada 
kendine saygı, kendini motive etme, sorunlara çare 
bulma, zamanı yalnız başına geçirme ve hayal 
gücünü geliştirme konuları yer almaktadır.

İkinci Bölüm olan Kendini İfade Et, duygu ve 
düşünceleri kendinden emin ve cesaretle ifade etme 
yöntemlerini öğretmekte ve aynı zamanda 
başkalarıyla etkin bir şekilde iletişim kurmak için 
gerekli olan kişiler arası iletişim becerileri üzerinde 
durmaktadır. Ayrıca sözsüz iletişimin bir aracı 
olarak olumlu, takdir ifade eden ve sevecen 
temasın önemi de ele alınmaktadır.

Üçüncü Bölüm olan Başkaları Hakkında, bu 
bağları nasıl besleyebileceğimizi anlamaya



başladığımızda ilişkileri nasıl güçlendireceğimizi 
tanıtmaktadır. Burada ele alman başlıklar şunlardır: 
Başkalarını düşünmek, dostluklar geliştirmek, 
başkalarına saygı göstermeyi öğrenmek, işbirliği, 
hayatımızda değişikliğe açık olmak, iyi terbiye 
sahibi olmak ve topluma özenle yönelmek.

Dördüncü Bölüm, Karakter Oluşturmak; cesaret, 
dürüstlük, sabır, hoşgörü, yardımseverlik, sorumlu
luk, disiplin ve affetmek gibi ayırt edici belli karak
ter özelliklerini geliştirmekle ilgilidir. Bunlar 
dünyamıza olumlu katkıda bulunma yeteneğine 
sahip insanları biçimlendiren kişiliği oluşturan 
temel taşlarıdır.

Beşinci Bölüm olan Meydan Okumalar, hepimizin 
hayatı boyunca karşı karşıya geldiği meydan oku
maları ve zorlukları kavrama ve kabul etmeye 
yardım ediyor. Çocukları ölümle ve sorunlu 
dönemlerle ilgili faaliyetlerle karşı karşıya bırak
mak, onları zor zamanlarda korkusuz, açık, dengeli 
ve aileye yakın yapar.



Aile yaşamı, Aileye Dair başlıklı Altıncı Bölümde 
ele alınmıştır. Burada yer alan faaliyetler her bireye 
ailesinin - bir hayatı, bir tarihi, paylaşılan deney
leri, anlamlı bağları ve uzun bir geleceği olan 
ailesinin - önemli bir ferdi olduğu hissini verecek
tir. Bu bölümdeki başlıkları şöyle sıralayabiliriz: 
Aile tarihi, annenin zamanı, babanın zamanı, anne 
baba ilişkisi, kardeşlerarası ilişki, yaşlılarla genç
lerin ilişkisi ve aile toplantıları.

Yedinci Bölüm, yürekten birbirine bağlı aile fert
lerinin sırrını açığa çıkartıyor: Birlikte Eğlenmek. 
Birlikte eğlenir ve oyunlar oynarsak, güler ve 
mizah duygusu geliştirebilirsek ve herkesin hoşuna 
giden gelenekler oluşturabilirsek, yaşamımıza 
bütün çabalara değecek bir çeşni katmış oluruz.

Kitaptaki faaliyetler sadece paylaşacağınız 
deneylerdir. Bunların içinden dilediğiniz on tanesi
ni yapmanız ailenizi olumlu yönde değiştirecektir. 
Anne-babalar olarak çocuklarınıza ne 
düşündüğünüzü söyleyebilir, ahlak dersi verebilir



ve ne beklediğinizi açıklayabilirsiniz. Ama sadece 
neyi kastettiğinizi yaşam tarzınızla göstermeniz sizi 
etkin bir öğretmen haline getirebilir. Ağzınızla 
söylediklerinize eylemlerinizde tanık olurlarsa, 
onlar da değişecektir. Bu kitaptaki faaliyetler etkin 
bir öğretmen olma ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Bir çocuğun hayatımıza girdiği günden itibaren 
muazzam bir yolculuğa adım atarız; burada dur
mak, geri dönmek ve tazminat ödeyerek ayrılmak 
söz konusu değildir. Bu yolculuk ömür boyu sürer. 
Her gün bir yöne doğru bir adım atarız. Her yeni 
macerayla birlikte yeni beceriler öğreniriz.



Seyahate çıkacak biri bir miktar plan yapar. 
Genellikle nereye gidileceğini, nelerin görüleceğini 
ve buralara nasıl ulaşılabileceğini anlatan bir rehber 
kitap kullanılır. Bu kitap bir çocuğun hayatını şekil
lendirme sorumluluğunu cesurca üstlenmiş olan 
anne-babaların rehber kitabı olmayı amaçlıyor. 
Yolculuk sürerken en beklemediğiniz bir sırada 
çocuğunuzun “bir şeyler kaptığını” fark ettiğiniz 
an, kalbiniz sevinçle çarpacaktır. Böylesi anlarda 
kendinizi yenilmez hissedeceksiniz; tıpkı 
adanmış] ık, sevgi ve anlayışın paha biçilmez bir 
değere sahip olması gibi. Ve haklı olacaksınız.



Kendine Saygı Duymak

Çocuktaki kendine saygı çok küçükken biçimlenmeye başlar ve gün gün 

oluşmaya devam eder. Kendine saygı yetersizliklerimizi görüp kim 

olduğumuzu kabullenmekten ve hâlâ kendimizi sevmeyi tercih etmekten 

kaynaklanır. Çocuktaki özsaygı her başarılı karşılıklı etkileşim deneyiyle, iyi 

yerine getirilen görevle ve ulaşılan amaçla olduğu kadar, sevilen bir kişinin 

güzel sözleriyle de gelişir. Özsaygı muazzam başarılara dayanmaz. Kendine 

saygı çocuğun kendi hayatını düzenleyebildiği ve bunu iyi yapabildiği 

inancını oluşturan küçük günlük görevlerle sağlanır.

“Kendi öykümüzün kahram anıyız.”

— M ary M cC arty



Kendini iyi Hissetme Not Defteri
Aile fertlerinin her birine yazmak için telli küçük bir not defteri veya 
dünlük satın alın. Her akşam yemekten sonra ya da yatmadan önce

rkes o gün içinde kendisini iyi hissetmesine neden olan altı şeyi
yazsın. Amaç hepimizin sahip olduğu olumlu deneylere odaklan

maktır. Kötü ve can sıkıcı yaşantılar hatırlanırken, çoğu kez 
basit bir gülümseme, teneffüsteki eğlenceli bir oyun, görülen 
bir yavru kuş ya da bir fıkraya patlatılan kahkaha unutulur 
gider. Yazılanların paylaşılması ya da mahrem tutulması

zi serbest hissedin. Eğer çocuklardan biri 
r küçükse, resim çizebilir ya da bir
abilir. Eğer aklına hiçbir şey gelmezse,

yuvada oynanan oyunlar, okuldan eve birlikte 
gelinen arkadaşlar ya da severek yenilen 

, bir yemek gibi, o günün olaylarını hatırla-
' ması için çocuğa yardımcı olun. Ailenizi
| her gün olumluyu arayan ve bulan bir aile

haline getirin.



r —  İyi Özellikleri Öne Çıkann
Kendine saygı, insanın hayatı boyunca gelişen bir 
şeydir. Bu, kişinin kendine inancı, kendindeki iyi özel
likleri görme yeteneğiyle olduğu kadar, aynı zamanda 
yaptığı seçimlerle ilgili gelişen bir güvendir. Çocuklar 
davranış ve görüş açısından ebeveyn ya da kardeşlerine 
çok fazla bağımlı oldukları için, aile özgüvenlerinin 
gelişmeye başladığı ilk mekândır. Herkesin iyi özellik
leri üzerine neşeli bir hava içinde konuşmaya zaman 
ayırın. Her birinin elini bir kâğıt parçası üzerine koyup 
etrafını çizin. Her eli ayrı ayrı ele alıp o elin sahibi 
hakkında konuşun. Neyi iyi yapıyor? Onda sevdiğiniz 
nitelikler neler? Aileye nasıl katkıda bulunuyor? Hangi 
özelliklere sahip? Bütün bunları çerçevesi çizilmiş 
ellerin içine ve etrafına yazın. Bunu bütün aile fertleri 
için yaptıktan sonra herkesin görebileceği şekilde bir 

yere asın. Zamanla başka özellikler aklınıza gelirse, 
bunları da resimlere eklemekten çekinmeyin.

Kendine Saygı


