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Günlük olayları büyülü hikâyelere dönüştürme
yeteneğine sahip babam Harry Leventhal’un anısına...





Teşekkür

“Arkadaş Programı”na katılan ebeveynlerin, çocuklarıyla arala-
rındaki anlaşmazlıklara dair verdikleri sayısız örnek olmasaydı bu 
kitap var olamazdı. Yaşanan anlaşmazlıklardan giyinmek veya okula 
gitmek gibi günlük olaylar kimi zaman zorlayıcı kimi zaman ödül-
lendirici kimi zamansa oldukça bunaltıcı olabilmektedir. Çocukları 
hakkında bize öğrettikleri her şey için bu ailelere minnet borçluyuz. 
Onlarla aramızdaki uzun vadeli ilişki sayesinde bir çocuğun ilgi-
si veya kendisinden istenenlerin neden adil olmadığını düşündüğü 
konusunda hiç bitmeyen tartışmaların içine hapsolduğumuzu fark 
ettik. Metnimizi okumaya zaman ayıran ve faydalı tavsiyelerini su-
nan şu meslektaşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz: Mo-
nika Perez, Mary Jo Huetteman, Marci Schwartz, Angela Huerta, 
Teri Wiss, Rebecca Fineman, Mirella Minnich ve Luisa’nın çocuk-
ları: Kris, Lars ve Nils. Son olarak Howard’a sabrı, sevgisi, eleştirel 
gözü ve bana hiçbir zaman, “Neden okumak zorundayım?” deme-
diği için teşekkür etmek istiyorum.
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Çocuklar İçin önsöz

Sizden belirli kurallara uymanızı veya yapmamanız gerektiğini 
düşündüğünüz şeyleri yapmanızı bekleyen yetişkinler yüzünden 
hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız bu kitap, tam da size göre! 
Bazen kurallar kafanızın karışmasına ve üzülmenize neden olabi-
lir. Bu kitap, uymanız gereken kuralların neden var olduğunu anla-
manıza yardımcı olması için hazırlandı. Ayrıca diğer çocukların ve 
bazı yetişkinlerin de bu kurallardan bazılarını çok sinir bozucu bul-
duğunu bilmek isteyebilirsiniz. Yetişkinlerin de yapmak istedikleri 
şeyleri yapabilmeleri için evde, işte ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde 
birçok farklı kurala uymaları gerekmektedir.





13

Yetişkinler İçin önsöz

Bu kitap, günlük hayatın zorluklarıyla baş etmekte güçlük çeken 
çocuklarla çalışan ebeveynler ve profesyoneller içindir. Bu çocuk-
lar, bazen küçük yetişkinler gibi görünebilir ve davranabilir; blok-
larla bir şehir inşa etmek, video oyunları oynamak için saatlerce 
yalnız kalmak veya anneanne-babaanne ve dedelerine en sevdikleri 
beyzbol takımını anlatmak için saatlerini geçirebilirler. Öte yandan 
planları kesintiye uğradığında, öfke nöbeti geçiren küçük çocukla-
ra da dönüşebilirler. Bu çocuklar böyle anlarda katı, talepkâr, tuhaf, 
dikkatsiz, bencil veya savunmasız görünebilir. Bu davranışlar da 
doğal olarak yetişkinlerin bir çocuğun kendisine yüklenen talep-
lerle başa çıkma kapasitesini sorgulamalarına neden olabilir. Aynı 
çocuklar, yetişkinleri bu kuralların neden adil olmadığına dair ol-
dukça ayrıntılı bir şekilde soru yağmuruna tutabilirler. Bu çocuklar 
genellikle cevaplarla o kadar da ilgilenmezler. İstedikleri faaliyeti 
yapabilmek için daha fazla zaman kazanırlar.

Gördüğünüz gibi tüm hikâyelerimiz benzer. Önce çocuğun hayal 
kırıklığını reddetmek ya da doğrudan nasıl davranması gerektiğini 
söylemek yerine çocuğun nasıl hissettiğini ve onunla empati kur-
mayı temel alır. Böyle bir kuralın neden var olduğuna dair bir açık-
lama sağlanır. Her hikâye, farklı senaryolara uyarlanabilir bir başa 
çıkma stilini doğurur. Her hikâye, belirli kurallarla başa çıkmanın 
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daha uyumlu yollarına dair somut önerilerle ve çocuğa kendi öne-
rilerini getirmesi için bir davetle desteklenir.

Bu çocuklarla çalışmanın en büyük zorluklarından biri, farklı or-
tam ve durumlar için genellemek üzere tek bir ortamda işe yaraya-
bilecek stratejiler edinmektir. Bu kitap, çocukların bireysel güçleri-
ne ve ihtiyaçlarına uygun hikâyeler geliştirmek için tasarlanmıştır. 
Bilinmesi gereken, çocukların bir hikâyeyi otomatik olarak okuya-
mayacakları, tartışamayacakları ve ardından günlük yaşamlarına 
dahil edemeyecekleridir. Bir çocuğun dış destek olmaksızın yeni 
bir başa çıkma stratejisini kendiliğinden edinebilmesi için çok fazla 
çalışma ve uygulama gerekir.

Bu nedenle, siz ve çocuğunuz için özellikle zorlu bir dönemi ele 
alan belirli bir hikâye seçmenizi öneririz. Daha sonra bu hikâyeyi, 
çocuğunuzla birkaç gün okumanızı ve onun için işe yarayabilecek 
belirli başa çıkma stratejilerini belirlemenizi tavsiye ederiz. Çocu-
ğunuz çok katı biriyse ve değişimle mücadele etme eğilimindeyse, 
o zaman planınızın en başından birden fazla çözümü içermesini ve 
farklı zamanlarda farklı yaklaşımlar uygulamanızı öneririz. Örneğin 
bazı günlerde çocuğunuz şekerleme saatinde bir kitaba bakabilir 
ve diğer günlerde müzik dinleyebilir veya resim çizebilir. Son ola-
rak çocuğunuzun başarılı olduğu zamanları ve aranıza barikatların 
girdiği zamanları takip ederek hikâyeyi uygulamanız önerilir. Ço-
cuğunuzun günlük ilerlemelerinin haftalık bir çizelgesini tutmak 
çok yararlı olabilir. Çok zor bir günde, stratejilerinizin işe yaradığı 
anları unutmanız çok kolaydır!

Çocuğunuzun ilerlemesini takip etmeye yardımcı olmak için ki-
tabın sonunda bir davranış şeması verilmiştir (Ek 2). Tablonun en 
üstüne, ebeveyn veya çocuk, çocuğun başarmaya çalıştığı belirli 
olumlu davranışı yazar. Örneğin: “Vücudumun patronu olmak; baş-
kalarına, kendime veya diğer nesnelere vurmak, tekmelemek veya 
incitmek yok.” Çocuk, hedefine her ulaştığında pozitif bir not alır. 
Günün sonunda ebeveyn ve çocuk çizelgeyi birlikte inceler ve ço-
cuk, kazandığı ödülü alır. Bazı çocuklar için çizelge gerekli değildir. 
Okula giderken bir ödül almak ya da oyun alanında daha çok oyna-
mak yeterli bir motivasyondur. Bazıları için sadece biriktirdikleri 
yıldız sayısını görmek yeterli bir teşviktir, bazı çocuklar içinse her 
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onay için bir parça çikolata ya da bilgisayarda on dakika daha fazla 
oyun zamanı gibi somut ödüller gerekebilir. Çizelge ayrıca çocuğu-
nuzun başarılı olduğu ve zorluk çektiği zamanlar hakkında yararlı 
bilgiler sağlar. Bu bilgiler çocuğun hikâyesini, strateji ve ödülleri-
ni detaylı şekilde ayarlamak için kullanılabilir. Üzerinde çalıştığınız 
konu öncelikle okulda ortaya çıkıyorsa çocuğunuzun okul günü-
nün farklı bileşenlerini temsil eden bir çizelge tasarlamanız ve öğ-
retmeniyle birlikte çalışmanız faydalı olacaktır. Çocuk aynı tip ödül 
sistemi için okuldan sonra çizelgeyi eve getirebilir. Son olarak bu 
sürecin, hem siz hem de çocuğunuz için zor bir süreç olduğunu 
unutmayın. Tüm bu nedenlerden dolayı, her seferinde yalnızca bir 
konu üzerinde çalışmanız ve hem sizin hem de çocuğunuzun ulaş-
mak için çok çaba harcadığı başarıları kutlamanızı tavsiye ederiz.
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