ÇOCUĞUN KÖTÜ EĞİTİLMESİNİN YOLLARI
A- ÇOCUĞUN DUYGUSAL DÜNYASI
1- Cesaretsiz ve Güvensiz Çocuk Yetiştirmek:
- Çocukta her şeyin en mükemmelini yapmasını istemek
- Yaptıkları her işte bir hata bulmak ve bir daha hata yapmamasını istemek
- Onları başarılı komşu veya akraba çocukları ile kıyaslamak,
- Herkesin önünde hatalarını yüzüne vurmak ve utandırmak,
- Çabalarını küçümsemek.
2- Beceriksiz ve Pısırık Çocuk Yetiştirmek:
- Yemeğini sizin yedirmeniz, ayakkabı ve elbisesini sizin giydirmeniz
- Kendi başlarına iş yapmalarına izin vermemek,
- Sizin yardımınız olmadan bir iş beceremeyeceklerini söylemek,
- Fiziksel şiddetle/dayakla korkutmak,
- Üstlerine titremek,
- Onu asla yalnız bırakmamak
3- Çocuğa Aşağılık Duygusu Tattırmanın Yolları;
- Dürüstlüğün karın doyurmadığını, paranın her kapıyı açtığının, fakirliğin utanç verici bir hayat olduğunu
anlatmak,
- Babalarının mesleğini beğenmiyorlarsa söylememelerini, gerekirse iyi bir meslek söylemelerini tembih
etmek,
- Başkalarında olanın iyi olduğunu sık, sık vurgulamak.
- Hayatınızın hiç de iyi olmadığını her fırsatta vurgulamak,
4- Çocukları İnatçı Yapmanın Yolları;
- Çocuğun her istediğini yerine getirin,
- Onları oyuncak ve hediye yağmuruna tutun,
- Hiçbir arzularını geri çevirmeyin,
- Her işi mutlaka bir ödül karşılığı yaptırın,
- Üstüne titreyin ve şımartın.
- Haklı isteklerini ciddiye almayın. Ancak ağlayıp sızlanmaya ve yere yatıp yuvarlanmaya başladıkları
zaman sırf seslerini kesmek için isteklerini yerine getirin. Sonrada yorucu oluyorlar diye ilgisiz kalın.
5- Çocukları Kendinize Karşı Kinli Yapmanın Yolları;
- Çocuğunuza karşı daima aksi ve asık suratlı olun,
- Arkadaşlarının yanında kabahatini yüzüne vurun,
- Niyetinin ne olduğuna bakmadan en küçük kabahatini cezalandırın,
- Çocuğunuzun hislerine değer vermeyin,
- Onu önemsemeyin,
- Çocuğunuzu arkalayın.
- Sevinçlerini paylaşmayın, acılarıyla alay edin. Sizden bir şeyler sordukları zaman cevap vermeyin elinizin
tersi ile itip yanınızdan uzaklaştırın.
6- Çocukları Yalana alıştırmanın Yolları;
- Onlara yerine getiremeyeceğiniz sözler verin,
- Başkalarına yalan söyleyerek çocuklarınıza örnek olun,
- Küçük bir suç işledikleri ve bunu dürüstlükle söyledikleri zaman basın dayağı,
- Onu yalanlarınıza şahit tutun,
- Yalanlarını görmezden gelin,
- Duyarlı olmayın.
7- Tembel ve Sorumsuz Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Onlara görev vermeyin,
- Hayatta çalışarak kazanmanın en zor yol olduğunu anlatın,
- Çalışmadan daha rahat bir hayatın olduğunu sık, sık ifade edin.
8- Asık Suratlı ve Nankör Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Devamlı, hayatın kötü yönlerini anlatın ve çevrenizden örnekler verin,

- Hergün hayatınızdan şikayetçi olun,
- Bazılarının doğuştan şanslı olduğunu söyleyin,
- Oldukça karamsar olun,
- Hep iç karartıcı şeylerden bahsedin
9- Dağınık ve İntizamsız Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Altını ıslattınca değiştirmek için acele etmeyin, öylece dolaşsın,
- Odasının dağınıklığına ses çıkarmayın dağınık bir odada oynasın,
- Elbisesini kirlettiği zaman değiştirmeyin, kirlilerle dolaşsın,
- Umursamaz olun.
10- Hayatta Bıkmış, Gayesiz ve Enerjisiz Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Çocuklarınıza zorla ders çalıştırın,
- Başlarına dikilip ödev yaptırın,
- Zorla kitap okutturun,
- Yetenekleri ve ilgileri olup olmadığına bakmadan onları sizin sevdiğiniz bir mesleğe yönlendirin,
- Kapasitelerinin üstünde bilgi verin.
11- Sağlıksız Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Onların üstüne titreyin. Hastalanmaması için hiçbir yere çıkarmayın,
- En küçük bir rahatsızlıklarında ilaca sarılın,
- Temiz havadan, kır gezilerinde uzak tutun,
- Hazır yiyecekler verin, tembel bağırsaklara sahip olsunlar,
- Aşırı koruyucu olun,
- Her önünüze gelen doktordan medet umun.
12- Obur Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Yemek aralarında canları ne isterse verin yesinler,
- Sık, sık harçlık verin, bakkala gönderin,
- Canları sıkıldıkça yemek yemelerini söyleyin,
- Çantalarına abur cubur koyun,
- Hazır yiyeceklerle onları tombul çocuklar haline getirin, herkes sizi alkışlasın,
- Her şeyi tıka basa yedirin,
- Güzel yiyeceklerden sık, sık bahsedin.
-

B- ÇOCUĞUN SOSYAL DÜNYASI
1- Çocuğu Babalarında Soğutmanın Yolları;
- Baba, Öcü, Allah gibi şeylerle korkutmak,
- İlgi göstermemek,
- Şımaracak zannı ile duygusuz olmak,
- Disiplinli baba imajını elde bırakmamak,
2- Çocukların Size Olan Güvenini Kırmak;
- Onlara yerine getiremeyeceğiniz boş vaatlerde bulunun,
- Gösterdikleri başarıları küçümseyin,
- Onunla dalga geçin,
- Onların gözü önünde birbirinizi eleştirin ve işi kavgaya kadar götürün,
- Birbirinize hakaret etmekten çekinmeyin,
- Yerine getirip getiremeyeceğini düşünmeden çocuklarınıza bol, bol emirler yağdırın,
- Bir suç işledikleri zaman ‘şimdilik affediyorum’ diyerek cezayı devamlı erteleyin,
- Sözünüzü dinlemedikleri zaman kuru tehditler savurun,
3- Çocukların Size Hakaret Etmelerini Sağlamanın Yolları;
- Çocukların kendilerini savunmalarına izin vermeyin,
- En küçük kabahatlerini cezalandırın. Her davranışını eleştirin,
- Konuşmak istedikleri zaman azarlayarak susturun,
- Başkalarının yanında suçlarını bir, bir sayarak onları mahcup edin,
- Anne – Bana birbirinize hakaretler edin.
4- Kardeşlerine Karşı Kıskanç Yapmanın Yolları;

- Çocuklardan birini cezalandırırken diğerini ödüllendirin.
- Birbirine hakaret ettikleri vakit ses çıkarmayın,
- Birini daha çok sevdiğini kasıtlı olarak belli edin,
- Başarılarını kıyaslayın,
- Kavga ettikleri zaman, suçun kimde olduğunu araştırmadan, hepsine birden sıra dayağı çekin
- Ayrım yapın
- Birbirleri ile kavga ettikleri zaman intikam için bileyin,
- Birine ceza, diğerine ödül verin,
- Haklıyada ceza verin
5- Çocukları İnsanlardan Soğutmanın Yolları
- Onlara daima kötü örneklerden bahsedin,
- Herkesin menfaat için birbirlerini aldattığını, dünyadan güvenilecek insan kalmadığını sık, sık ifade edin,
- İnsanları acımasızca eleştirin,
- Acımasız olun,
- Başkalarını aşağılayın.
6- Başkasını Kıskanmasını Sağlamanın Yolları;
- Çocukların Yanında, ekonomik ve sosyal durumu sizden iyi olanları konuşun,
- Devlet memurlarının rüşvetsiz iş yapmadıklarını tekrar edip durun,
- Okul yönetimini ve öğretmenleri her zaman suçlayın ve eleştirin,
- Onun yanında başkalarını çekiştirin,
- Haklı çıktınız diye kötülüklere sevinin.
7- Okuldan ve Okumadan Soğutmanın Yolları;
- Çocuğunuza küçük yaşlarda okuma yazma öğretin,
- Önce ders sonra oyun kuralını hiç ihmal etmeden uygulayın,
- Ders çalışmadığı zaman oyun oynamasına izin vermeyin,
- Ona yaşının üstünde bilgi yükleyin,
- Yaşına bakmadan bilgi depolayın.
8- Korkulu Rüya Görmelerini Sağlamanın Yolları;
- Onlara hortlak ve cadı masalları anlatın,
- Sihirbazlardan, büyücü ve hortlaklardan bahsedin,
- Uyumak istemediği zaman çingenenin kapıyı tıkladığını söyleyip sesler çıkarın,
- Korkulu masallar anlatın.
9- Dedikoducu Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Çocukların yanında devamlı başkalarını çekiştirin,
- Arkadaşlarını çekiştirdikleri zaman onları arkaların,
- Kulak misafirliğini öğretin.
10- Gösterişe Meraklı Yapmanın Yolları;
- Dış görünüşün iç görünüşten daha önemli olduğunu sık, sık vurgulayın,
- Ekonoımik durumu iyi olmayan insanlarla samimi olmamalarını tenbih edin,
- Arkadaş seçerken zengin çocuklardan seçmelerini öğütleyin,
- Her fırsatta giyimin en önemli gösterge olduğunu anlatın. Bütçenizi sarssa da pahalı giysiler almaktan
kaçınmayın,
- İnsanları aşağılayın.
11 - Cimri Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Hayatta en değerli şeyin mal ve para olduğunu söyleyin,
- Zengin arkadaşlarınıza diğerlerinden daha çok değer verdiğinizi vurgulayın,
- Kimseye bu zamanda parasal yardım yapılmamsı gerektiğini söyleyin,
- İhtiyacı olanlara yüz vermeyin ve bunu çocuğunuza da aşılayın,
- Cimrilikte sınır tanımayın.
12- Küfürbaz Çocuk Yetiştirmenin Yolları;
- Kızdığınız insanlara küfretsin,
- Çocukların yanında açık saçık fıkralar anlatın,
- Evinize cinsel ağırlıklı dergi ya da gazete ekleri alın,
- Ahlaklı akrabalarınızı çekiştirin, onlarla alay edin,

- Bir yanlışları olduğu zaman herkesin önünde onları azarlayın,
- Küfredin, örnek olun.
13– Tabiata Karşı İlgisiz Yapma Yolları;
- Allah’ın sanat harikası olan doğaya ilgisiz kalın,
- Bahçeli evlerin uğraşısının çok olduğunu söyleyin,
- Evinize saksı çiçeği sokmayın ,
- Evinize kuş veya balık gibi hayvanlar alıp beslemeyin,
- Balık tutmaya götürmeyin, pikniğe çıkmayın, çıksanız da kapalı mekanları tercih edin,
- Çiçek, böcek ve hayvanlarla ilgilenmek için boş zaman olması gerektiğini bahane edip durun.
14- Çocukları Dinsiz Yapmanın Yolları;
- Onları devamlı cehennemle korkutun,
- Zorla dua ezberletin,
- Dindar arkadaşlarınızı daima çekiştirin,
- Allah’ın yaramaz çocukları cehenneme atıp yakacağını söyleyin,
- Bir hata yaptıklarında Allah ile korkutun,
- Allah yakar deyin,
- Sorularına baştan savma ya da bilgisizce cevap verin.
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Daha küçükken çocuğa istediği her şeyi vermeye başla. Bu şekilde o, bütün dünyanın, onun geçimini
sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır.
Kötü sözler söylediği zaman gül. Böylece o kendinin akıllı olduğuna inanacaktır.
Yerde bıraktığı her şeyi kaldır; kitaplarını, ayakkabılarını, elbiselerini... onun için her şeyi sen yap ki, o bütün
sorumlulukları başkalarına yüklemeye alışsın.
Onun önünde sık, sık kavga edin. Bu sayede bir gün aile parçalanırsa fazla şaşırmayın.
Çocuğuna istediği kadar harçlık ver. Hiçbir zaman kendi parasını kendi kazanmasın. Senin hayatta
karşılaştığın güçlüklere onun da karşılaşmasına ne gerek var?
Yiyecek, içecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getir. İstediklerini yapmamak tehlikeli soğukluklara
neden olabilir.
Komşulara, öğretmenlere, polislere karşı daima onun tarafını tut. Onların hepsinin çocuğa karşı peşin
hükümleri vardır.
Günün birinde başına gerçekten bir bela gelirse, ona ‘’ bir şey yapmadın’’ diye kendinden özür dile.

ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR
Eğer bir çocuk;
1- Sürekli eleştirilmişse, kınama ve ayıplamayı,
2- Kin ortamında büyümüşse, kavga etmeyi,
3- Alay edilip aşağılanmışsa, sıkılıp utanmayı,
4- Sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse, kendini suçlamayı,
5- Höşgörü ile yetiştirilmişse, sabırlı olmayı,
6- Desteklenip yüreklendirilmişse, kendine güven duymayı,
7- Övülmüş ve beğenilmişse, takdir etmeyi,
8- Hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse, adil olmayı,
9- Güven ortamı içinde yetişmişse, inançlı olmayı,
10- Kabul ve onay görürse, kendini sevmeyi,
11- Aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse, bu dünyadan mutlu olmayı, öğrenir.

