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NASIL BİR AİLE İSTİYORSUNUZ ?

  

  

 2005 yılında 7.sınıflarda yani yaşları 12  olan öğrenciler üzerinde Aile üzerine bir anket
yaptım.Üç sınıf toplam 120 kadar  öğrenci.Bunların iki sınıfı köyden gelip pansiyonda
kalan köy çocukları,bir  sınıf ise şehirde kalan şehir çocukları idi.

  

 Verecekleri cevabda isterlerse rahat  yazabilmeleri için isimlerini yazmayabileceklerini
de özellikle belirttim.

  

 Sormuş olduğum aşağıdaki 5 sorudan ortak  olarak aldığım temel cevablar ise şöyledir.

  

  

 S-1) Nasıl bir âile istiyorsunuz?

  

 C-1) –Saygılı.

  

 -Hoşgörülü.

  

 -Soran.
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 -Yardım eden.

  

 -Anlaşan.

  

 -Borçsuz.

  

 -Sıkıntısız.

  

 -Huzurlu.

  

 -Kavgasız.

  

-Pikniğe giden. 

  

-Düzenli.

  

-Tertipli.

  

-Namaz kılan.

  

-Bizlere bakan.
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-Mutlu.

  

-Yanlışları düzelten.

  

-Terbiyeli.

  

-Kızmayan.

  

-Hep beraber oturup konuşan.

  

-Hep beraber namaz kılıp  Kur'an okuyan.

  

-Beni Anlayıp,haksız  çıkarmayan.

  

-Cinsiyet ayrımı yapmayan.

  

-Küçük sorunlarla  birbirlerini kırmayan.

  

-Çocuklarıyla ilgilenen.

  

-Dedikodu edilmeyen bir  âile.

  

-Aferinler ile ödüllendiren.
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-Yanlışları düzeltip,benimle  konuşan.

  

-Sorunları çocuklara  duyurmadan çözen.

  

-Okuldan dönüşte sevgiyle  karşılayan.

  

-Dışarıdaki problemleri eve  taşımayan bir âile istiyoruz…

  

  

 S-2) Âilede gördüğünüz  olumsuzluklar,problemler ve bunların sizce çözüm yolları
nelerdir?

  

 C-2) –Gürültü-Patırtı-Bağırma-Anlaşmazlık-Kavga-Tartışma-

  

 -Sigara içilmesi.

  

 -Alkol kullanılması.

  

 -Gereksiz konuşmalar yapılması ve bağırıp kalb kırılması.

  

 -Suçlayıp,küfür edilerek dövülmesi.
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 -Sevgi-Saygının azlığı.

  

 -Sabırla hareket edilmemesi.

  

 -Borçdan dolayı kavga edilmesi.

  

 -Küs olunması.

  

 -Babamın kötü arkadaşlarıyla kumar oynaması.

  

 -Hırsını başkasından çıkarma.

  

 -TV seyretme kavgası.

  

 -Bir yere gidip-gitmeme kavgası.

  

 -Özür dilememe.

  

 -kızılma ve kavga edilmede annenin evden  ayrılması ve ayrılma durumunda annenin
önceden eve gelmesi.

  

 -Âilelerde borçlanmanın verdiği bir sıkıntı  var.

  

 -Anne kızının okumasını isterken,baba  okumamasını istemeden dolayı kavga edilmesi.

 5 / 10



Nasıl Bir Âile İstiyorsunuz?

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 13:53 - 

  

 -Sigara ve alkol kullanılması.

  

 -Annenin rahatsız olmasından dolayı okumanın  engellenmesi.

  

 -Bir evde birkaç ailenin olmasından dolayı  problemlerin yaşanması

  

 -Dövmeden ve dövüşmeden konuşmalı.

  

 -Âilevi problemler dersleri etkilemektedir.

  

 -Psikolojiyi bozmaktadır.

  

 -Babamın annanemi sevmesini istiyorum.

  

 -Âilemiz bizin,bizde onların sözlerini  dinlemeliyiz.

  

 -Mecbur kaldığımda yalana başvuruyorum.

  

  

 S-3) Kendi âilenizden beklediğiniz ve  beklemediğiniz şeyler nelerdir? 
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 C-3) –Sevgi.

  

 -Saygı.

  

 -Güler yüz.

  

 -Anlayış.

  

 -Övme olsun.

  

 -Arkadaş gibi davransın.

  

 -Çocuğunu dövmesin.

  

 -Kötü söz söylemesin.

  

 -Hatayı yüzüne vurmasın.

  

  

 S-4) Siz bir âile kurmak isteseydiniz,nasıl  bir aile kurar ve nelere dikkat ederdiniz?

  

 C-4) –Herşeyi birbirimiz ile paylaşır.
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 -İşi ve evi iyi olan.

  

 -Birbirine sadık.

  

 -Dinini bilen.

  

 -Kötülüğe düşmeyen.

  

 -İyi huylu bir eş.

  

 -2-3 çocuk.

  

 -Abuk-sabuk konuşmayan.

  

 -Babası gibi bağırıp,çağırıp,döven  değil,konuşup anlaşan bir kişi.

  

 -Namazlı,niyazlı,huzurlu.

  

 -Fakir olup mutlu olmayı,zengin olup mutsuz  olmaya tercih edip,köyde ağalara
çocuklarını çalıştırmayan.

  

 -Bayan,evlenecek kocasının namazlı,dinine  bağlı bir kişi olmasına dikkat etmeli.
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 -Erkekte;dürüst,namuslu,terbiyeli kimse  olmasını istemelidir.

  

 -Tartışan ailelerin çocukları problemli  olmaktadır.Problemsiz bir aile kurmalı.

  

  

 S-5) Âile-Çocuk-Anne-Baba konusunda genel  teklifleriniz nelerdir?

  

 C-5) –Âilelerimiz bizi düşünsün ve  dinlesinler.

  

 -Abilerimiz sigara içmesinler.

  

 -Yalnız başına kararlar alınmasın.

  

 -Küçük konular büyütülmesin.

  

 -Kardeşlerimiz olsun.

  

  

 Özetle:Öğrenciler bazı olumsuzlukları  söyleyip saymalarına rağmen,yine de âilelerine
olan güven,sevgi ve övgülerini  dile getirmektedirler.

  

 Her şeye rağmen…….. sevmektedirler…..
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 En çok dile getirip üzerinde durdukları  problem ise;âilelerin gereksiz ve önemsiz
meselelerden dolayı kavga ve münakaşa  ederek,birbirlerini kırmalarıdır.

  

 Özellikle kurmak istedikleri aile  ortamının,bulundukları ortamla aynı olmasını
istememektedirler.

  

 

  

Ayriyeten eğitim ve okul ile ilgili olarak verdikleri  cevab ve isteklerde;-Tüm köylere okul
olmalı.. Yatılıda  okumak..Meslek sahibi olmak..derslerde hikaye anlatılmalı..Şaka
yapılmalı..açık  ve net anlatılmalı..

  

 Dünyada savaşlar olmasın,çocuklar aç kalıp ölmesin..Hırsızlık olmasın..depremler 
olmasın..Kardeşçe yaşansın..Fakirlere yardım edilsin..Köylere okul,su ve evler 
yapılsın..Aids-e çare bulunsun..Müslüman ülkelere olan saldırılar  dursun..Üniversite
sınavı kaldırılsın..

  

Mehmet   ÖZÇELİK

  

08-06-2006
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