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ÖNSÖZ

Ufak kız annesine verdiği sözü tutmaya çalışıyor ama biraz 
da yaşının gereği olarak bu sözü yerine getirmekte zorlanıyordu. 
Verdiği söz evlerindeki duvara ve kapıya zarar vermemesi gerek-
tiği ile ilgiliydi. 

Annesi “bu ev bize emaneten verildi. Sahibi biz değiliz. Za-
rar verecek olursak ev sahibimiz bu duruma çok üzülür” demişti.. 
Annesini anlayan ve annesinden gelen bu isteğe olumlu cevap 
veren küçük kız, bir süre sonra konuşulanları unutmuş olacak ki, 
kapıda hafif gevşemiş olarak bulduğu lastiği yerinden çıkarmış ve 
eve küçük de olsa bir zarar vermişti. Annesi “bu durum beni çok 
rahatsız etti, konuştuklarımızı hatırlıyor musun?” diyerek çok kısa 
bir süre sevecen tutumlarına ara verdi ve nötr olmaya çalıştı. Bu 
sırada yine çocuğuyla her türlü iletişime geçen anne sadece bunu 
yaparken coşkulu davranmıyordu.

Ufak kız hatasını anlamış olacak ki annesinin yanından bir an 
dahi ayrılmamayı tercih ediyor ve yarım saat önceki havayı arı-
yordu. Bir saat geçmemişti ki “ufak kız” yani benim göz bebeğim, 
kızım; “annesine” yani bana kalbime altın harflerle işlediğim şu 
cümleyi söyledi: “ANNECİĞİM! BELKİ SEN BANA BİRAZ KIZMIŞ 
OLABİLİRSİN, AMA BEN BİLİYORUM YİNE DE SEN BENİ ÇOO-
OOK SEVİYORSUN.”

Bu cümleyi öylesine sevinçle ve kendinden emin bir biçim-
de söylemişti ki her ikimizin suratında enfes bir tebessüm oluştu. 

13
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Sonra aynı cümleyi bir daha bir daha söyledi. Gülüştük ve sarıl-
dık.

Gerçekten çok mutlu olmuştum, çünkü çocuğum her şeye 
rağmen sevildiğinin farkındaydı. Evdeki kuralların, bazen küçük 
te olsa hissettirilen otoritenin vs… bu sevgiyi yıpratmadığının far-
kındaydı. Bu olaydan sonra en büyük temennim de bu anlayışın 
bir ömür boyu onun dünyasından silinmemesi oldu.

O gün amacım onu cezalandırmak değildi. Sadece önce-
ki dönemlerde konuşulan bir konuyu ve alınan bir kararı hayata 
geçirmekti. Ve bu kararı uygularken de herhangi bir öfke, surat 
asıklığı, küsme davranışı veya benzeri bir sevgi yıpranması oluş-
turabilecek bir tutum söz konusu değildi benim için. Sadece ev-
deki coşkuya biraz ara verdim ve nötr davranarak aldığım kararı 
uyguladım. Hepsi bu….

İşte elinizdeki eser de bu anlayışla çocuğunuzu yetiştirme-
nizi hedeflemektedir. Şöyle ki; aile içindeki sevgi iletişiminin de-
forme olmadan korunabilmesini ve bununla birlikte ideal çocuk 
yetiştirme yöntemlerini anlatmaktadır.

İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Bebeklik, çocukluk, er-
genlik ve olgunluk… yaşam içinde bir yolculuk adeta. Bu yolculuk 
içinde tüm dönemler birbirleri ile ilişki halindedir. Her bir önceki 
dönem bir sonraki dönem için çok önem taşır. Yani iyi bir gebelik, 
pozitif bir bebeklik için; başarılı bir 3-6 yaş dönemi ise sakin ve 
sağlıklı bir ergenlik için çok önemlidir. Öyleyse tüm ebeveynlerin 
bu dönemlerin her birini nitelikli geçirme çabaları olmalıdır.

Evet, bu açıdan değerlendirildiğinde de elinizdeki eserin di-
ğer bir amacı; ebeveynlerin çocukları ile geçirdikleri her bir anın 
öneminin farkında olmalarına vesile olmak ve ebeveynin öncelik-
le kendini tanıması, davranışlarını tartması ve sonra da pürüzleri 
temizleyip aile hayatını tatlandırmasıdır.

Her şeye rağmen sevgi için, her şeye rağmen anne-baba 
olmak gerekir.



BİRİNCİ BÖLÜM

ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ
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ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ

24 Saat Kesintisiz Hizmet İçin Eleman Aranıyor! 

Eleman aranıyor! 24 saat karşılıksız hizmet verebilecek, 
emekliye ayrılma, tatile çıkma, karşılık olarak ücret alma şansı 
olmadığı halde yoğun olarak verici konumda olması gereken 
birini arıyoruz. Hangi meslek alanı için mi? Annelik!.. 

Anne-Çocuk İletişimi, Çocuk Ana Rahmindeyken Başlar

İletişim, hamilelik süreciyle başlar. 
Bu iletişim öylesine derin, öylesine 
etkilidir ki çocuğun tüm hayatına 
yansır. İlk aylardan itibaren, çocuk 
annenin tüm hislerini ve davranış-
larını bilircesine bundan etkilenir. 
Şöyle ki; annenin yaşadığı duygu 
değişimleri vücudundaki kana te-
sir eder. Bu da, doğrudan çocuğu 
etki altına almak demektir. Hatta 
bu sebeple annelerin gerginlik ya-

Biliyor mu-
sun, babanla ben 
seni çok özledik.
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şamaları, bebeklerinin sinir sistemini deforme edeceğinden 
kesinlikle sakıncalıdır. Bunun dışında bebek anneden gelen 
sıcaklığı hisseder. Bundan dolayı bebekle konuşmak, anne-
nin kendi karnını okşaması vs… çocuk tarafından hissedilir ve 
duyulur. Ve bu iletişimin olumlu etkileri hem anne hem de ço-
cuk tarafından doğumdan sonra mutlaka görülür. Bu sebeple 
sevgili anne adayları, lütfen hamilelik sürecinde çocuğunuzla 
konuşmayı ve duygularınızda dengeyi sağlamayı unutmayın. 

İlk Duygusal Bağ

İlk dakikalar... Hangi ilk dakikalar mı? Bebeğin dünyaya 
adım attığı ilk dakikalar. İlk dakikalarda kurulacak duygusal 
bağın çok özel olduğu ve yaşamın ileriki yıllarında aynı güçte 
bir bağın kurulamayacağı söylenebilir. Bu sebeple sancılı ge-
çen o doğum sürecinin hemen akabinde, zaman geçirmeden 
çocuğun anne kucağına verilmesi, anne ile çocuğun ten te-
masının sağlanması ve hatta ilk emzirmenin bu ilk dakikalarda 
yapılması çok önemlidir. 

Sabır Olmadan Asla!

Anneliğin yegâne vasfı olmalıdır sabır. Çocuğun doğumu-
nun ardından yeni bir süreç başlar. Anne artık tüm zamanlar-
da sabır denen vasfı taşımak durumundadır. Neye karşı sa-
bır? Çocukla ilgili yaşanan tüm üzüntülü durumlara, çocuğun 
hatalı davranış ve yaklaşımlarına, beklenmedik olaylara vs... 
Özellikle çocuklarının 3-5 yaş dönemleri ve ergenlik dönemleri 
annenin sabrını zorlayan süreçlerdir. Gerek bu dönemlerde ve 
gerekse yukarıda saydığım durumlar karşısında, anne rasge-
le davranmamalı ve sabrını muhafaza etmelidir. Aksi takdirde 
önüne geçilmesi çok zor farklı sorunlar oluşabilir. 



Anne-Çocuk İlişkisi

19

Annelikte Öfke ve Sinir Yoktur

Hiçbir annenin agresif, öfkeli vs. olmaya hakkı yoktur. Birey 
olarak bizler zaman zaman sinirlenebiliriz, daha da ötesi sinir 
boşalımlarını yaşama ihtiyacı hissedebiliriz. Ancak birey olarak 
bu hakka sahipken, çocuğumuzun karşısındayken annelik ro-
lümüz başlar ve biz bu boşalımı çocuk üzerinde yaşayamayız. 
“Ama ne yapayım benim yapım bu, ben çabuk sinirlenirim veya 
sinirlenince döverim veya ben sevgimi göstermeyi veya bana 
sevgi gösterilmesini sevmem.” deyip işin içinden çıkamayız. 
Bir birey sinirli olabilir, agresif olabilir. Ancak bu durumda yap-
ması gereken, bu sorunların çözümünü bulmaya çalışmaktır. 
Aksi takdirde ben böyleyim deyip geçiştirirse çocukları ile ilgili 
yaşadığı sorunlar hiç bitmeyecektir.

Sinirlenebilirim. İyisi 
mi yan odaya geçeyim 

de sakinleşeyim. Ya da bir 
psikoloğa gideyim
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Bencilliğin Sıfırlandığı Nokta: Annelik

Geçenlerde bir soruya muhatap kaldım. Soruyu soran 

kişi eşimdi. Bu sorunun bende uyandırdığı hisleri akademik 

bilgimle birleştirdim ve bunu siz değerli okuyucularımla pay-

laşmak istedim.

Birkaç ay evvel dünyalar tatlısı bir kızım oldu. Doğum-

dan kısa bir zaman sonra eşim anneliği tanımlamamı istedi. 

Gerçekten tanımlanamayacak kadar özel bir duygu olduğu-

nu ifade ettim. Fakat sonrasında gerek hamilelik sürecini ve 

gerekse doğum ve sonrasını düşündüğümde şöyle bir cevap 

verdim: “ANNELİK, BENCİLLİĞİN SIFIRA İNDİĞİ NOKTADA 

KENDİNİ HİSSETTİREN ÖZEL BİR DUYGU.”

Neydi bunu bana düşündüren, dahası hissettiren?
Bireyler, zaman zaman egolarını tatmin etme ihtiyacı his-

sedebilirler. Birey bazen arkadaşına, bazen kardeşine, bazen 

eşine, hatta annesine karşı bile önce “ben” diyebilir. Ancak 

bir annenin güzel olan her şey için kendinden önce çocuğunu 

tercih ettiğini görürüz. Önce onun yemeği, önce onun giyimi, 

önce onun mutluluğu... Ve en güzeli de, çocuğuna bu önce-

likleri tanıyan annelerin bunu karşılıksız yapmalarıdır. Bu za-

viyeden değerlendirince annelerin hakkının ödenemeyeceği 

bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Olayın diğer bir güzel boyutu 

da, “annelik” duygusunun bu şekilde kadının fıtratını düzene 

soktuğu, bir diğer ifade ile terbiye ettiği gerçeğidir.

Annelik Bir Sanattır

Ne demektir anne olmak? Çocuğa istediği yemekleri mi 

yapmak? Hayır. Çocuğunuz için en güzel yemekleri yapma-

nız güzeldir; ama çocuğunuza özel değildir. Çünkü o yeme-
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ği bütün aile üyeleri için yapmışsınızdır. Onunla birlikte ders 
çalışmak mı?

[mutsuz çocuk] [gergin çocuk] [huzurlu çocuk]

Hayır. Bu da çok güzeldir; ancak özel değil. Çocuk, ders-
lerini öğretmenleriyle de arkadaşlarıyla da paylaşmaktadır. 
Bu da, anneliğe özel bir davranış değildir. Peki çocukla otu-
rup saatlerce oyun oynamak mı? Hayır. Çok güzel olan bu 
davranış da anneliğe özel değildir. Önemli olan anne olarak 
çocuğunuz ile yaşadığınız özel anlar ve paylaşımlardır. Bazı 
şeyler, çocuğa sadece sizi anımsatmalıdır. Belli zamanlarda 
yürüyüşe gitme ya da yemeğe gidilen size özel bir mekan, 
günün belli zamanlarında sadece ikinize özel yapılan konuş-
malar, mektuplaşmalar, notlaşmalar vb... paylaşımlar evdeki 
her bir çocuğa özel olmalı ve ebeveyn bu paylaşımlardan 
haz aldığını hissettirmelidir.
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Anne Bağımlısı Çocuklar

Çocuğunuz sürekli peşinizde mi geziyor? Uyandığı zaman 
sizi yanında göremezse paniğe kapılıp ağlıyor mu? Başka in-
sanların yanında mutsuz ve huzursuz mu oluyor? Bütün bu 
soruları çoğaltabiliriz. Yukarıda özellikleri verilen çocuklar özel 
bir neden yoksa anne bağımlısı çocuklar olarak adlandırılırlar. 
Oysa aslında anne bağımlısı çocuklardan ziyade çocuk ba-
ğımlısı ve aşırı hassas anneler vardır. Anneden çocuğa akan 
duygusal bağ çocuğu da etkiler. Buna bağlı olarak, çocuk ba-
ğımlılık geliştirir ve bir yetişkin gibi tepkilerini ayarlayamadığı 
için genellikle rahatsızlık verici tepkiler oluşturur. Bu çocukların 
anneleri incelendiğinde görülür ki; aslında bu anneler çocukla-
rının başına bir şey geleceğinden veya iyi bakılamayacağından 
vs... gibi nedenlerle hep tedirginlerdir. Bu tedirginlik, hassasi-
yet ve bağlılıklarını gerek davranışsal ve gerekse sezisel ola-
rak çocuklarına hissettiren annelerin çocukları, zamanla anne 
olmadan kendilerini boşlukta gibi düşünür ve yalnızlık duygu-
suna kapılırlar. Ve bu bağımlılık zamanla alışkanlığa dönüşür. 
Bu durumun en makul çözümü, annenin tepkilerini değiştirme-
sidir. Annelerin çocuklarına güvenmeleri ve onları yeri geldiğin-
de herhangi bir işini gerçekleştirmeleri için yalnız bırakmaları 
gerekir. Çocuklarına “Sana güveniyorum.” mesajı yoğun olarak 
verildikten sonra onlara birtakım sevimli sorumluluklar verilmeli-
dir. Küçük yaştaki çocuklar için ise şöyle bir uyarıda bulunmak 
gerekir: Anne, asla çocuğu kandırarak çocuktan uzaklaşma-
malıdır. Annenin bir işi olsa bile çocuğuna görünerek ondan 
uzaklaşmalıdır. “Anne şimdi gidecek, biraz sonra gelecek.” gibi 
izahlar yapılarak çocuk zaman zaman kendisine güvenilen kişi 
veya kurumlara teslim edilebilmelidir. 

 Anne, çocuğu ile ilgili kaygılar taşısa bile bunu asla ço-
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cuğuna hissettirmemelidir. Sonuç olarak; bağımlı çocuklar-
dan ziyade bağımlı anneler vardır. Bu tip anneler çocuğun 
yaş dönemini de dikkate alarak bazı tepkilerini değiştirirlerse 
zamanla çocuk anneye bağımlı olmaktan vazgeçecektir. Aksi 
takdirde, bu durum çocuğun kişiliğine yansıyabileceğinden 
bir uzmanla görüşülmelidir. 

Çocuğumu Sevemiyorum

Bu cümleyi ilk duyduğumda tüylerim diken diken olmuştu. 
Nasıl olur da bir anne çocuğunu sevemez diye düşünmüş-
tüm. Fakat bu cümleyle zaman içinde maalesef çok fazla kar-
şılaştım. Neden bir anne veya ebeveyn çocuğunu sevemez 
veya sevmediğini düşünür? Bunun birçok sebebi olabilir. Bu 
sebeplerden birkaçını sıralayacak olursak; 

 İstenmeyen gebelik
 Çok zor bir hamilelik süreci
 Doğum sırasında yaşananlar
 Babanın yaklaşımları
 Sebebi çocuk olan aile içi tartışmalar
 Çocuğun davranışları. 

Sebep yukarıda sıralanan maddelerin tamamı olabileceği 
gibi sadece biri de olabilir. Aslında böyle bir durumda ebe-
veyn çocuğunu sevmiyor ya da sevemiyor değildir, sadece 
sevgi yıpranmış ve sevgi ifade eden yaklaşımlar kaybolmuş-
tur. 

Peki Bu Durumda Ne Yapılması Gerekir?

En doğru ve kısa çözüm bir uzmanla görüşmektir. Çünkü 
sebep tespit edilip psikoterapi yöntemi uygulanmalıdır. Ebe-
veyn bu şekilde bir duygu boşalımı yaşayarak duygularında 
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dengeyi sağlayabilir. Aksi takdirde ebeveyn-çocuk arasındaki 
negatif elektrik her ikisini de olumsuz yönde etkiler ve sorun 
daha da büyür. 

Bunun dışında, sebep çocuğun hatalı davranışları ise yine 
bir uzmandan yardım istenmeli ve çocuğun duygu dünyası in-
celenmelidir. Bu şekilde uzman, çocuğa yaklaşım konusunda 
aileyi bilgilendirerek yönlendirecektir. 

Üvey Anne Psikolojisi

Çocuğun Dünyasında Üvey Anne

Üvey anne; toplum içinde, negatif yaklaşımları olan, sa-
bırsız, çocuklara eziyet edebilen, acıma duygusu ve şefkat 
duygusu olmayan bir kadınmış gibi algılanır. Bunun nedenleri 
arasında gerçekten böyle davranan hatalı modeller olabildiği 
gibi, birtakım TV filmleri vs. de bulunmaktadır. Toplumdaki 
bu yargı kimi zaman çocuklara da yansır. Özellikle yaşı biraz 
daha büyük çocuklar kimi zaman bu negatif beklenti nedeniy-
le zaman zaman üvey annelerini dener ve tepkilerini ölçmeye 
çalışırlar. Okul öncesi dönemde ise çocuklar olaya daha zi-
yade duygusal yaklaşırlar, bu sebeple de kimi zaman ciddi 
duygusal tepkilerde bulunabilirler. Bu sürecin çocuk için çok 
zor olacağı unutulmamalıdır. Çünkü çocuk, birdenbire biri ile 
tanışır ve bu insan çok sevdiği, belki de en sevdiği insanın 
yerine geçer. Bunu kabul etmesi çok zordur. Başlangıçta ve 
belki de devamında “anne” demeyi reddeder. Bu insana iyi 
davranmayı annesine karşı bir ihanet olarak algılar. Kimi za-
man babasına da bu sebeple tepki gösterir. Ona göre eve 
gelen bu yeni birey ile birlikte artık tüm düzenleri hatta ba-
basından kendisine olan yaklaşımları bile değişecektir. Bazı 
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çocukların alışma süresi, üvey annelerini test edip sevilip se-
vilmediklerinin tespit süreci uzadığından dolayı bu tepki uzun 
sürebilir. Çocuk, kimi zaman üvey annenin babasıyla arasına 
girdiğini ve iletişimlerini bozacağını düşünür. İlk günlerde sü-
rekli gözlem halindedir. Gelecek kaygısı ve geçmiş özlemi 
yaşar. Bu nedenle, doğrudan bu sebebe bağlı olmasa bile 
çeşitli psikolojik sorunlar yaşayabilir.

Bütün bu sebeplerden dolayı çocuğa yaklaşırken empati 
kurulmalı ve çocuğun neler hissettiği anlaşılmaya çalışılmalıdır. 
İçinde bulunulan durumun gereği, yani niçin bir üvey annesi-
nin olması gerektiği ve geçmişte yaşananların niçin farklılaştığı 

Aslında iyi 
bir çocuğa benziyor 

ama ona iyi davranırsam 
anneme haksızlık 

ederim.



Lütfen! Benim İçin...

26

(boşanma veya vefat) çocuğun anlayabileceği tarzda anlatılmalıdır. 
Bunun dışında kendisini nasıl bir geleceğin beklediği ve düze-
ninin çok fazla değişmeyeceği ifade edilmelidir. Aksi takdirde 
çocuk bu süreci çevreden aldığı birtakım duyumların da etki-
siyle kendi içinde yaşar ve psikolojik anlamda gerilebilir.

Üvey Annelere Öneriler

Üvey annelik, hassasiyet ve sabır gerektiren zor bir du-
rumdur. Bunun dışında özel ve güzeldir. Çünkü her şeye rağ-
men (toplumsal baskılara, çocuklardan gelebilecek tepkilere) şefkat ihtiyacı 
olan bir varlığa yardımcı olunacaktır. Bu süreçte üvey annenin 
eşine yani çocukların babasına ciddi anlamda görevler düş-
mektedir. Evlilik öncesinde babanın çocuklarıyla konuşması 
ve çocukların fikirlerini alması gerekir. Çocukların kabulü alın-
dıktan sonra akabinde evlilik öncesinde bir tanışma toplantı-
sının organize edilmesi faydalı olacaktır. Bu toplantıda çocuk-
lara doğal davranılmalıdır. Çocuk, muhatabında panik olma 
durumu sezerse bunu ileride kullanabilir. Bu toplantıda üvey 
anneye “anne” demek zorunda olmadıkları, onu bir abla gibi 
görebilecekleri ve her konuda birbirlerine yardımcı olmala-
rı gerektiği gibi mevzularda konuşulmalı ve çocuklar sürece 
alıştırılmalıdır. 

a) Her şeyden önce muhatabınızın kaç yaşında olursa ol-
sun bir çocuk olduğunu ve bir anne sıcaklığına ve şefkatine 
ihtiyacı olduğunu unutmayın. Bu sebeple çocuktan gelen ne-
gatif yaklaşımları şahsınıza almayıp çocuğun içinde bulundu-
ğu durumdan kaynaklandığını düşünün. 

b) Empati kurun. 
c) “İnsanlar ne der?” diye düşünerek aşırı derecede iyi 

olmaya çalışma ve birtakım negatif duyguları bastırma, hem 
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çocuğa ve hem de anneye zarar verir. Çünkü annedeki bu 
bastırılmış duygular beklenmedik anlarda ortaya çıkabilir ve 
böylece anne ve çocuk çok yıpranır. Ayrıca çocukta bir otorite 
boşluğu oluşur. 

d) Sorunlar karşısında baba ile şikâyet eksenli değil, çö-
züm odaklı konuşulmalı ve gerekirse bir uzmandan yardım 
alınmalıdır. 

e) Sizi kabul etmesi biraz zaman alabilir, bu sebeple üzün-
tüye kapılıp gerilim yaşamamalısınız. 

f) Başlangıçta karşılıklı olarak sevgi olmasa bile saygı ol-
mak zorundadır. Size saygı duymasını ve sizi önemsemesini 
istiyorsanız sizin de ona saygı duymanız gerekecektir. 

g) Gerek şefkat ve gerekse sevgi ihtiyacından dolayı yaş 
durumuna göre birtakım sevgi gösterilerinde bulunun. Uyu-
ması için ona hikaye okumak veya en sevdiği yemekleri bek-
lenmedik anlarda yapmak, hediye vermek gibi…

h) Asla baba-çocuk ilişkisine müdahale etmemelisiniz. 
Şayet bir katkınızın olacağını düşünüyorsanız babayla konuş-
mayı çocuğun olmadığı zamanlarda yapmalısınız. 

i) Sabrınızı sürekli muhafaza etmelisiniz... 





İKİNCİ BÖLÜM
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HAMİLELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK

Doğum Öncesi; Anne-Çocuk Diyaloğu

Anne ve çocuk ne zaman iletişim kurarlar dersiniz? Ço-

cuk konuşmayı öğrendiği zaman mı? Yoksa ilk heceleri öğ-

rendiği zaman mı? Ya da doğduğu an ilk ağlaması bebeğin 

annesiyle iletişiminin ilk adımı mıdır acaba? Aslında bütün 

bu aşamaların hepsinde bebek annesiyle iletişime girmiş 

olur, ancak iletişim çocuğun anne rahmine merhaba dediği 

anlarda başlar. Evet, bebek henüz cenin vaziyetindeyken 

anneyle bir bağ kurar ve karşılıklı olarak birbirlerini etkile-

meye başlarlar. Kadın hamilelik döneminde, annelik duygu-

sunun verdiği coşkuyla artık kendisini yavaş yavaş devre-

den çıkarır ve bebeği adına düşünmeye ve kararlar almaya 

başlar. Yediği gıdalara, girdiği ortamlara vs. dikkat etmeye 

başlar. Zaten bebek anne karnında bile olsa rahatsız olduğu 

durumlar karşısında âdeta anneyi uyarır. Bu uyarılar aşerme 

olarak adlandırılır. Evet anneler yaşadıkları rahatsızlık gibi 

durumlarla aslında bebekleri ile iletişim haline geçmekte-
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dirler. Bunun dışında bebeğin kıpırdanışları ve yavaş yavaş 
anne karnında büyüyor olması ve annenin bunu anbean ta-
kibi anne için çok anlamlıdır. 

Hamilelik döneminde anne-çocuk diyaloğunun bir diğer 
yönü de, annenin çocuğu etkilemesidir. Anne karnındaki be-
bek annenin duygularından ve içinde bulunduğu ortamdan 
etkilenir. Bu sebeple annenin fizyolojik sağlığına verdiği öne-
mi psikolojik sağlığına da vermesi gerekmektedir. Bunun için 
annenin yakın çevresinin ve özellikle eşinin anneye destek ol-
ması oldukça önemlidir. Annenin mutlu olması ve çocuğuyla 
sık sık konuşması çocuk tarafından algılanır. Ayrıca hamilelik 
döneminde anne stresin, tartışmaların ve gürültülerin olmadığı 
ortamlarda bulunmalıdır. Annenin çocukla konuşması dışında 
babanın da bebeği ile konuşması, anne karnındayken temas 
etmeye çalışması hem ebeveyn ve hem de bebek için önem-
lidir ve bütün bu yaklaşımlar bebeğin ve ebeveynin ruhsal 
gelişimine olumlu olarak yansır. Bunun yanında anne karnın-
daki çocuğa kitap okumak, klasik müzik veya tasavvuf müziği 
dinletmek çocuğun psikolojisinde pozitif etkiler oluşturacaktır. 
Hamilelik döneminde bu şekilde hareket edilmesi doğum son-
rasında çocuğun pozitif ve sakin olabilmesini sağlayacaktır.

Gerginlik Bebeğinizi Etkiler

Doğum öncesi dönem, çocuğun, oluşum evresi olduğun-
dan büyük önem taşır. Bu süreçte yaşananların çocuğu fazlasıy-
la etkilediğini unutmamak gerekir. Annenin yaşadığı gerginlikler 
ve sıkıntılar annenin fizyolojik yapısına yansır. Şöyle ki; gergin-
lik anında kanın kimyasal yapısında çeşitli farklılıklar görülür ve 
bu durum anne karnındaki bebeğin sinir sistemine etki eder. 
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[hatalı model]

Araştırmalar, gerginlik içinde geçen gebelik sonucu doğan 
çocukların daha ürkek ve çekingen olduklarını göstermiştir. Bu 
sebeple gebelik döneminde huzurlu ve sakin ortamları tercih 
etmek ve çatışmalardan olabildiğince uzak kalmak gerekir. 

Kız, Erkek Çocuk Beklentisi Saplantı Haline Gelirse Ne Olur?

Her bireyin geleceğe dair birtakım hayallerinin olması çok 
normaldir. Evlilik öncesi eş ile ilgili kurulan hayallerin yerini ev-
lilik sonrası çocuk ile ilgili hayaller alır. Bunların bir sakıncası 
yoktur tabii ki. Ancak bazı bireylerin hayallerine saplantı dere-
cesinde takıldıklarını görürüz. Şöyle ki; örneğin, sürekli kız ço-
cuk hayali olan bir anne adayı, erkek çocuk ihtimalini hiç dü-
şünmüyor ve dahası bu düşünce kendisini rahatsız ediyorsa 
duygularını bir süzgeçten geçirmek zorundadır. Kendisi için 
değilse bile bunu çocuğu için yapmalıdır. Neden? Aslında bu 
neden sorusunun farklı yönleri ile izahı yapılabilir. 

Bundan iki yıl evvel çocuğu ile duygusal bağı sıfır olan, 
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çocuğuna muhabbet beslemekte zorlanan, bu sebeple ciddi 
iletişim sorunları yaşayan bir anne ile karşılaştım. Anne bana; 
“Çocuğum sözümü hiç dinlemiyor.” şikâyetleriyle gelmişti. Yap-
tığım testler ve görüşmeler sonucu duygusal bağın kurulamadı-
ğını ve bunun nedeninin hamilelik dönemine kadar uzandığını 
gördüm. Çıkan sonuç; çocukta değil annede problem olduğuy-
du. Bu sebeple tedavinin anne ile devam etmesi kararı alındı. 

Karnındaki bebeğin cinsiyetini benimsememiş anne bir-
takım gerilimler yaşar. Annenin yaşadığı, inişli çıkışlı duygu 
dalgalanmaları, gerginlik ise annenin fizyolojik yapısını dola-
yısıyla da çocuğun sinir sistemini etkiler. Bu gerginlik sadece 
çocuğun sinir sistemini değil, aynı zamanda hamilelik, doğum 
sürecini de etkiler. Annenin çocuğunu benimsemesi ve onu 
heyecanla beklemesi ile doğumun sıkıntısız olması birbirine 
bağlıdır. Yani doğumu etkileyen unsurlardan birinin annenin 
çocuğa yönelttiği duygular olduğu söylenebilir. Hem kendiniz, 
hem çocuğunuz için hem de gelecekte aile içinde duygusal 
bir problem yaşamamanız için cinsiyet beklentileriniz saplantı 
niteliğinde olmasın. 

Doğumdan Sonra Anne-Çocuk Diyaloğu

Lohusalık Döneminde Anne-Çocuk Diyaloğu

Doğum sonrası, kadınlar farklı bir psikoloji içine girebilirler. 
Kimi kadınlar bu dönemi çok hafif atlatırlar. Ve herhangi bir so-
run yaşamaksızın çocukları ile daha ilk günden duygusal bağ 
kurar ve pozitif bir süreç yaşarlar. Ancak bu, her kadın için ge-
çerli değildir. Bazı kadınların lohusalık süreci zorlu geçer. Bu 
dönemde en büyük ihtiyaçları anlaşılmak olan bu kadınların/(an-

nelerin) eşleri tarafından yoğun desteğe ihtiyaçları vardır.
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Lohusa Kadın Neler Hisseder ve Neler Düşünür?

 Bu dönemde kadın anneliği yoğun bir biçimde hisse-
demeyebilir. Özellikle ilk çocuğun doğumuyla kadın anneliğin 
güzelliğini fark edemeyebilir.

 Kendi çocuğunu benimsemekte güçlük çekebilir. Ço-
cuğunu seyreder, kimi zaman güzel olmadığını düşünebilir. 

 Birtakım bedensel şikâyetlerinden dolayı rahat hareket 
edemez, bu da çocuğuna emek sarf etmesini zorlaştırır. 

 Yaşadığı fiziksel ve ruhsal şikâyetlerden dolayı bebeği 
ile yoğun birliktelik halinde olamaz. 

 Bu dönemde kadın fiziksel olarak kendini beğenme-
yebilir; kilo aldığını ve güzel olmadığını düşünür. Bu da onun 
psikolojisini olumsuz yönde etkiler. 

 Ayrıca güçsüz olduğunu ve bütün hayatının artık bebe-
ğe bakmaktan ibaret olduğunu düşünebilir ve bu da, henüz 
anne olmuş kadında sıkıntı oluşturur. 

 Bütün bunların dışında, kadın sebebini tanımlayamadı-
ğı birtakım ruhsal sıkıntılar yaşayabilir. 

Lohusa Kadına Öneriler

 Bu sorunlar karşısında annenin yaşadıklarının geçici ol-
duğunu aklından çıkarmaması gerekir.

 Annenin elinden geldiğince çocuğu ile vakit geçirme-
si gerekir. Çocuğu ile vakit geçirmesi, gerek bebeği gerekse 
kendisi için çok önemli ve faydalıdır.

 Ayrıca çocuğuna karşı kendini suçlu hissetmesine ge-
rek yoktur. Suçluluk duygusu, annenin içinde bulunduğu ne-
gatif psikolojiyi arttırır. 

 Bunun dışında annelerin Lohusalık dönemlerinde im-
kanlarının el verdiği ölçüde temiz havadan istifade etmek üze-
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re yürümeleri ve sık sık duş almaları hem bedensel ve hem de 
ruhsal olarak rahatlatır. 

Evet, anneler! En önemlisi; çocuğunuzun size, sizin ona 
olan ihtiyacınızı aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Unutmayın; 
bedeninizden henüz ayrılmış olan bu minik yavru sığınmak 
için yine sizi arayacaktır. Ten sıcaklığınızı çocuğunuza duyur-
manız ve özellikle kalbinizin atışlarını duymasını sağlamanız 
bebeğinizin kendisini güvende hissetmesini sağlayacaktır.

Emzirme Anne-Çocuk Arasındaki 
Duygusal Bağı Güçlendirir

Anne ile çocuk arasındaki en sağlam duygusal bağlar ilk 
aylar kurulan bağlardır. Bu anlamda, özellikle 2 yaşına kadar 
çocukların emzirilmesi çok önemlidir. 

Emzirme çocuğun sağlıklı büyümesi için önemli olduğu 
kadar anne- çocuk arasındaki duygusal bağın kuvvetlenmesi 
için de çok fazla önemlidir. 

Neden Emzirme?

Çünkü anne ile çocuk ancak emzirme esnasında bu denli 
yakın olabilirler. Emzirme ile bebek annesiyle birebir göz kon-
tağı kurabilir; ayrıca annesinin göğsüne dayanan bebek böyle 
bir ortamda annesinin nefesini ve sıcaklığını çok daha yakın-
dan hisseder. Bu, çocuğunuzla aranızdaki duygusal bağın 
pekişmesi ve güçlenmesi için oldukça anlamlıdır. Ayrıca em-
zirme esnasında bebek kendisini güvende hisseder. Emzir-
me ile, bebeğinizin size duyacağı güven duygusunun temeli 
oluşturulur. Bu nedenle, bebeğinizi emzirme süresini oldukça 
uzun tutmalısınız. En azından aksi bir durum olmadığı sürece 
bebek ilk iki yıl emzirilmelidir. Unutmayın ki; 2 yaşına kadar 
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kurulacak duygusal bağın yerini, ileriki yıllarda yaşayacağınız 
hiçbir duyusal paylaşım tutamaz. 

Doğum Sonrasında Çalışmaya Ara 
Verilmeli midir?

Hamileliği boyunca hemen her anne, doğacak çocuğu-
nun hayalleriyle yaşar. Dokuz ay sonunda özlem biter ve anne 
çocuğuyla artık baş başadır. Anne doğumla birlikte bebeğiyle 
hiçbir bireyle paylaşılamayacak sıcak duyguları paylaşır. Ara-
daki bağ öylesine güçlüdür ki; anne çocuğunu bırakıp hiçbir 
yere gitmek istemez. Gerçi bazı anneler doğumun ilk günle-
rinde karmaşık bir psikolojiye yani Lohusalık psikolojisine sa-
hip olabilirler. Ancak bu anneler de, kısa sürede toparlanıp 
o inanılmaz duygusal bağı kurabilirler. Çalışan anneler için 
durum biraz karmaşıktır. Şöyle ki; bu anneleri doğum sonrası 
yaşadıkları bu güzel günlerin akabinde zor bir karar bekle-
mektedir. 

“Acaba tekrar işe mi başlamalıyım? Yoksa çocuğumla 
baş başa kalmayı mı tercih etmeliyim?” Çalışan kadınlar gerek 
ekonomik gerekse sosyolojik faktörler nedeniyle çalışmaya ara 
vermek istemeyebilirler ve doğum izni sonrasında hemen ça-
lışmak isteyebilirler. Hemen belirtmeliyim ki, işe devam etme 
ya da etmeme kararı, annenin eşiyle birlikte vermesi gereken 
bir karardır. Bu kararı verirken ebeveynlerin çevrelerinden et-
kilenmemeleri gerekmektedir. Çocuğun gelişimi için en ideal 
olanı, en az üç yaşına kadar annesi tarafından bakılmasıdır. 
Eğer anne çalışmak zorunda değilse, kendisini psikolojik ola-
rak hazır hissediyorsa ve çocuğuna bakım konusunda birinci 
derece bir akraba desteği yoksa çocuğun ilk yıllarında bakı-
mını bizzat kendi üstlenmelidir. Ancak çalışma kararı aldıysa 
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çocuğunu birinci derece yakınlığı olan akrabalarından birine 
bırakmalıdır. 

Kimi zaman ise, annenin çalışmaya devam kararı aile üye-
leri için daha isabetli olabilmektedir. Çünkü gerek ekonomik 
rahatlık gerekse annenin psikolojik tatmini aile için önemlidir. 
Anne bu şekilde sağlam bir psikoloji ile çocuğuyla geçirdiği 
zamanı daha etkin kılabilir. Sonuç olarak diyebilirim ki yukarı-
da artılarını ve eksilerini izah etmeye çalıştığım işe devam ka-
rarı, eşlerin içinde bulundukları şartları düşünüp çevrelerinden 
etkilenmeden vermeleri gereken hassas bir karardır.
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ÇALIŞAN EBEVEYNLER

Çalışan Annenin Psikolojisi

Bazı anneler ya bir sosyal yaşam ve aktivitasyon arzusuyla 
ya da hayat koşullarının zorunlu gereği olarak çalışırlar. Sebep 
ne olursa olsun, bir kadın anne olduktan sonra annelik rolünün 
verdiği manevi sorumluluktan dolayı çalıştığı süre içinde kar-
maşık duygular içindedir. İşinde aktif ve başarılı olmaktan haz 
duyan kadının evde çocuğunu ağlarken görmesi veya eve 
döndüğünde çocuğunun mahzun haliyle karşılaşması anne-
nin içinde duygu fırtınasının oluşmasına neden olur. Bir yanıy-
la annelik yanı ağır basan kadın diğer yanıyla çalışma hayatını 
ve yoğunluğunu düşünür. Bu karmaşa ve arada kalmışlık hâli 
annenin hatalı davranışlarda bulunmasına sebep olabilir. Bu 
sebeple çalışan annelerin aşağıdaki önerileri hayatlarına ge-
çirmeleri gerekmektedir:

Çalışan Annelere Öneriler

 Öncelikle çalışıyor olmak bir suçmuş gibi bir psikoloji 
içinde girilmemesi ve bu psikoloji ile çocuğa yaklaşılmaması 
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gerekir. Bu sebeple, vicdanen rahatsız olmayın. Çalışıyorken 
de annelik sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz. Unutmayın 
ki; çocuğuyla 24 saat birlikte olan fakat bir dakika duygu yo-
ğunluğu yaşayamayan nice ev hanımı anne vardır. 

[hatalı model]

 Niçin çalıştığınızı, anlayabileceği şekilde çocuğunuza 
anlatın. 

 Çocuğunuz çok küçük bile olsa gün içinde arayıp çocu-
ğunuzun sesinizi duymasını sağlayın. 

 İş dönüşü çocuğunuza sürekli hediye almaktan vazge-
çin. Çocuğa her akşam bir şeyler vermek, ona ayıramadığı-

Bak sana neler 
aldım
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nız zamanı madde ile kapatmaya çalışmak anlamına gelir. Bu 
durum, çocuğunuzu zamanla doyumsuzlaştıracaktır. Ayrıca 
büyüdükçe sizin çalışarak hata yaptığınızı, bu sebeple ken-
dinizi affettirmek için hediyeler aldığınızı düşünmesine neden 
olacaktır. 

 Gerek ev içinde sükûneti sağlamak gerekse çocuğu-
nuzu mutlu etmek için çocuğunuzun her dediğini yapmaktan 
vazgeçin. 

 Çalışıyor olmanız disiplinsiz davranmanızı gerektirmez. 
İyi kalpli ve kararlı davranarak çocuğunuzu disipline etmeye 
çalışın. 

 Çocuğunuzun ihtiyacı olan; uzun zaman değil etkili za-
man dilimleridir. Bu sebeple, evde bulunduğunuz süreyi ço-
cuğunuzun ihtiyaç duyduğu şekilde birlikteliklerle değerlen-
direbilirsiniz. 

 Çocuğunuzla paylaşımlarınızı artırın. Bunun için çok 
fazla zamanım yok demeyin. Akşam yapmanız gerekenleri bir-
likte yapabilirsiniz. Birlikte yemek hazırlamak, TV seyretmek, 
dertleşmek yapabileceklerinizden birkaçı. 

 Eğer eve geldiğinde kapıyı ona siz açamayacaksanız 
eve küçük notlar bırakın. Çocuğunuz varlığınızı notlarınızla 
hissetsin. Bu notlarda duygusal cümlecikler olabileceği gibi 
beklenti ve önerileriniz de olabilir. 

İş Sebebiyle Çocuğundan Ayrı Yaşayan 
Ebeveynler

Gerek hayat koşulları gerekse bulunulan konum hase-
biyle bir ailede ebeveynden her ikisi de çalışmak durumun-
da kalabilmektedir.. Ebeveynler, bu durumda hep bir arayış 
içinde. “Acaba çocuğum bu süre zarfında en doğru biçimde 
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kim tarafından bakılabilir.” diye düşünürler hep. Tavsiye edi-
len; 3 yaşına kadar çocuğun anne ya da baba yoksa birinci 
derece bir akrabasının yanında bakılmasıdır. Ancak çocuk 
bir süre akrabasının yanında (babaanne, anneanne, hala, teyze vs…) 

kalmış olsa bile daha sonra, hiç olmazsa akşam saatlerinde 
ebeveynini görmelidir. Yine biraz daha ileriki yaşlarda çocuk 
yuvaya gidiyor olsa bile yuva dönüşü büyüklerinin yanına gi-
dip bir hafta süreyle orada kalmamalıdır. Sadece anne-ba-
bayı hafta sonu görmek çocuk için yeterli değildir. Bu; hem 
çocuğun sağlıklı psikolojik gelişimi hem de ebeveyn- çocuk 
arası duygusal bağın yıpranmaması için çok önemlidir. Bazı 
ebeveynler koşulların müsaitsizliğinden dolayı çocuklarından 
bir hafta bazen birkaç-ay ayrı kalabilmektedirler. Bu; elden 
geldiğince tercih edilmemesi gereken bir durumdur. Çocuk 
için en zor seçenek budur. Daha acı olanı; bir süre sonra 
çocuğun ebeveynine duyduğu ihtiyacı fark etmeme ihtimali-
dir. Yani çocuk bir süre sonra anne-babasının varlığıyla mut-
lu olmamaya başlayabilir. Dahası yaşadığı süreç kendisinde 
dolaylı tepkiler oluşturur. Saldırganlık, sürekli bir mutsuzluk 
hali, gece korkuları, ağlama nöbetleri vs… şeklindeki davra-
nış bozuklukları bu dolaylı tepkiler arasındadır.

Her şeye rağmen koşullar çocuğun ebeveynden uzakta 
bakılmasını gerektiriyorsa;

 Öncelikle çocukla konuşulmalıdır. İçinde bulunulan du-
rumun gereği, ne kadar süre ayrı kalınacağı vs. çocuğa an-
latılmalıdır. Çocuğunuz bebeklik döneminde bile olsa ellerini 
tutmalı ve ona bütün içtenliğinizle durumu anlatmalısınız. 

 Mesafe şayet çok uzak değilse görüşmek için bir hafta 
beklenmemelidir. Görüşme sıklığı arttırılmalıdır. 

 Hemen her gün telefon görüşmesi yapılmalıdır. Bebek 



Çalışan Ebeveynler

45

bile olsa, ebeveyn sesini çocuğuna duyurmalıdır. “Çocuk kal-
dığı yere alışmaz.” diye bu görüşmeler ihmal edilmemelidir. 

 Çok minik hediyeler veya duygu içerikli birkaç cümle-
den oluşan mektupçuklar çocuğun kaldığı yere bırakılmalı, ve 
bazı zamanlarda “Bak sana mektup geldi, haydi okuyalım.” 
veya “Kapının önüne postacı bir sürpriz koymuş, kim gönder-
di acaba?” gibi cümlelerle mektupçukların çocuğa verilmesi 
sağlanmalıdır. Bu hediyeler, özellikle çocuğun gergin olduğu 
düşünülen zamanlarda verilebilir. 

 Bu davranışları her iki ebeveyn de yapmalıdır. 
 Çocuk evine döndüğünde veya bir araya gelindiğinde 

vicdanen rahatsızlık duyulup çocuğa gereksiz tavizlerde bulu-
nulmamalıdır. Ten temasına ve duygusal paylaşımlara ağırlık 
verilmelidir. 

Kimi durumlarda, 5 yaşın üstünde olan bazı çocuklar ta-
tillerde veya benzer zamanlarda bir süreliğine akraba yanına 
gitmek isteyebilirler. Bu durum yukarıda anlattığımız konunun 
dışındadır. Çünkü burada çocuğun arzusu vardır ve ihtiyaç 
hissettiği an evine dönebilecektir.
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BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ

Babalığın İlk Günleri

Gerçekten de çok kolay değildir babalığa merhaba denen 

günler. Çünkü babalık, annelik duygusu kadar yoğun bir iç-

güdüsel his değildir. Bu duygu erkek tarafından öğrenildikçe, 

tecrübe edildikçe benimsenir. Özellikle de çocuğun babasını 

tanıdığı ve tanıdığını belirtmek üzere tepkiler vermeye başladı-

ğı dönemlerde bu duygu çok daha yoğun hissedilir. Babaların 

içlerinde bulundukları psikoloji zaman zaman farklılık arz ede-

bilir. Şöyle ki; kimi zaman yalnız kaldıklarını ve dışlandıklarını 

hissederler, kimi zaman ise bir ailenin reisi olduklarını düşünür, 

sorumluluk güdüleri ile dolarlar. Bu konuyu biraz daha açacak 

olursak; evet bazı babalar doğum sonrası yalnız kaldıklarını 

hissedebilirler. Çünkü, rahatsızlığından dolayı anne ile veya 

eve gelen minik üye ile ilgilenmeleri gerekiyordur. Babanın 

ilk günlerde uyuyacağı yer, yemek düzeni vs… farklılaşabi-

lir. Fakat genelde anne ve çocuk ile ilgilenildiğinden babayla 

ilgilenmek ve onun duygularını paylaşmak pek de kimsenin 

aklına gelmez. Bunun dışında babalar, sorumluluk duygusuy-
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la dopdolu olabilirler. Bu duygu gerek toplumun erkeğe yükle-
diği misyondan gerekse bebeğin masumiyetinin oluşturduğu 
duygudan kaynaklanıyor olabilir. Yaşanan bu sorumluluk duy-
gusu, heyecan ve mutluluğu da beraberinde getirir. 

[hatalı model]

Bunun dışında, babadan genellikle bir şeyler beklenir. Her 
şeyden önce anne psikolojik açıdan zor günler geçirdiği için 
eşinin ona destek olması beklenir. Bunun dışında, durumu or-
ganize etmesi de gerekmektedir. Fakat babanın bunları sağlıklı 
bir biçimde yapabilmesi için babaya da destek olunması gere-
kir. Bunun dışında, baba geleceğe dair planlar kurmaya başlar. 
“Nasıl bir baba olmalıyım?” sorusuna cevap bulmaya çalışır. 

Bu ilk günlerde babalar neler yapabilirler?
 Her şeyden önce babalık duygusunu yoğun yaşamak 

için acele etmeyin. Bu duyguyu içselleştirmeniz zaman ala-
bilir.

 Kendinize ve ailenize zaman tanıyın, evinizdeki düzenin 
ve eşinizin tamamen eskisi gibi olması için sabırlı olun. 

 Daha önce baba olmuş insanlarla duygularınızı payla-
şın. 
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 Kenarda durup olayları seyretmek yerine aktif olun. Tek 
yaptığınız; bebeği sevmek için sıra beklemek olmasın. Unut-
mayın; yeni doğan bebek meşgul olur. O ya emiyordur, ya 
uyuyordur, ya altı temizlenecektir veya gazı vardır. Onu sev-
meniz için bütün koşulların uygun olması gerekir. Bütün bun-
ları beklemek yerine bu görevleri biraz da siz üstlenin. Mesela 
çocuğunuzun gazını siz çıkarmaya çalışın. 

 Bebeğinizi ilk saatlerden itibaren yalnız bırakmayın. Ku-
cağınıza alın, uzun uzun yüzüne bakın.

[doğru model]

 Unutmayın; eşinizin de sizin desteğinize ihtiyacı ola-
caktır. Bu sebeple kendinizi rahat hissedebileceğiniz şekilde 
davranmalı ve eşinize destek olmalısınız. 

 Doğal ve rahat olun. Kalıplar içinde kalıp, “Ben erke-
ğim, çocukla fazla ilgilenemem.” kompleksine girmeyin. 
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Sağlıklı Bir Ailede Babaların Rolü Nedir?

Bir ailede, baba yapı taşlarından biridir. Ve bu yapı ta-

şının tek görevi çalışmak ve evin ihtiyaçlarını temin etmek 

değildir ve olmamalıdır. Aile üyelerinin babadan gelecek 

manevi desteğe ihtiyaçları vardır. Bireyin iş hayatındaki rolü, 

baba olması ile doğrudan alâkalı değildir. Yani baba olma-

sa bile bir erkeğin iş hayatında aktif olması gerekir zaten. 

Bundan dolayı “Ben çalışıyorum, onlar için yetmez mi?” den-

memelidir. Evet, çocuğun maddi ihtiyaçları önemlidir ve bu 

sebeple babanın iş yoğunluğunu artırarak aile üyeleri için 

çalışması ciddi bir fedakârlıktır. Ancak çocuklarının manevi 

ihtiyaçlarını ve kendisine duyulan ihtiyacı önemsemeyen ve 

dahası hissetmeyen birey ne kadar çalışırsa çalışsın, çocuk-

larının dünyasında birtakım boşluklar oluşacaktır. Bu sebep-

le babalar iş yoğunluklarını veya farklı birtakım meseleleri 

bahane etmeksizin çocuklarına zaman ayırmalıdırlar. Günde 

ayrılacak 5 dakikalık bir zaman dilimi babalar için bir kayıp 

olmazken, çocuklar için ciddi faydalar sağlar. Veya çocuk 

için önemli anların, günlerin ve başarıların baba tarafından 

görülmesi çocuk için çok fazla önemlidir. Ve iş hayatı buna 

engel değildir.

“Biz Böyle Görmedik.” Demeyin

Bazı babaların “Biz böyle görmedik.” dediklerine şahit 

oluruz. Babaların yaşamadıkları bir süreci hayatlarına geçir-

meleri kolay olmayacaktır belki, ancak bu konuda kendileri-

ni zorlamaları ve çocukları ile ilgilenmeleri gerekir. Peki ne-

dir bu ilgiden kastedilen? Aslında çok fazla bir şey değildir. 
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[doğru model]  

Mesela akşamları yapılacak 5 dakikalık bir sohbet, okul 

hayatıyla ilgilenme, zaman zaman telefon görüşmeleri yapma, 

zaman zaman ev dışında baba-çocuk olarak özel paylaşım-

lar sağlama (maça gitme, yemeğe çıkma, yürüyüş yapma vs…) gibi yakla-

şımlar çocuk için çok anlamlıdır ve çocuğun sağlıklı kişisel ve 

duygusal gelişimi için önemlidir. Babanın bu tarz yaklaşımları 

anne için de ciddi bir destek olacak ve dolaylı yoldan anne-

çocuk diyaloğuna olumlu olarak yansıyacaktır.

Çocuk, Özgüveni Babadan Alır

Anne ve baba, çocuğun kişilik gelişiminde iki büyük et-

kendir. Ancak toplumumuzda genellikle baba, çocuğun kişilik 

gelişimine olan etkisini göz ardı ederek devreden çıkmayı ter-

Beş dakikan
var mı?
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cih etmiştir. Görevinin sadece birtakım ihtiyaçları karşılamak 
olduğunu düşünen babanın, çocuğuyla diyaloğunda birtakım 
sorunlar çıkabilir. Nedir bu sorunlar veya ne zaman kendini 
gösterir? Oluşması en muhtemel sorunun özgüven problemi 
olduğunu söyleyebilirim. Çünkü baba, evde güven simgesi-
dir. Çocuğun hem kendisine hem de çevreye olan güveni ile 
babasıyla olan ilişkisi arasında sıkı bir bağ vardır. Babanın 
bu sebeple çocuğuna daha fazla vakit ayırması, dersleri ile 
ilgilenmesi, ona güvendiğini hissettirmesi gerekir. Çekingen 
ve kendini ifade edemeyen çocukların büyük bir kısmı baba-
sıyla kopuk ilişkiler yaşar. Bu sorunlar çocuk küçükken ken-
dini gösterebileceği gibi ilk yetişkinlik veya gençlik yıllarında 
babadan kopma isteği ile de kendini gösterebilir. Babanın hiç 
olmaması (vefat, ayrılık) hali bile çocuğu bu denli etkilemez. Bu 
çocuklar için ise bir erkek model gerekir. Erkek model sağla-
nırsa çocuk bu süreci daha rahat atlatabilir.

Unutulmamalıdır ki; babanın varlığı çocukların özgüven 
gelişimi için gerekli ve önemlidir. Babayla paylaşımlar ne den-
li yoğunsa çocuk o denli özgüvenli olur. Babanın, yaşı kaç 
olursa olsun çocuğuna fikir danışması, çocuğuna birtakım so-
rumluluklar vermesi çocuktaki özgüveni artıracaktır. 

Evet, babalar! Durum bu denli ciddi iken lütfen “Nasıl olsa 
annesi ilgileniyor.” diye düşünmeyin. Çocuklarınızın size ihti-
yacı var...

İş Hayatınızdaki Rolünüzle Babalık Rolünüzü 
Karıştırmayın

İnsanların birden fazla rolü ve bu rollere göre davranış 
tarzları vardır. Yani bir birey iş hayatında sert ve otoriterken, 
çocuklarının yanında oldukça merhametli, annesinin yanında 
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şefkate muhtaç olabilir. Bu roller, birbirine karıştırıldığı sürece 
hem bireyin kendisi hem de ailesi bundan rahatsız olur. 

Kimdir baba? 
Çocuğun birtakım maddi ihtiyaçlarını karşılayıp zaman za-

man –hatta çoğulukla sadece içinden geldiği zamanlar– minik 
sevgi gösterilerinde bulunan birey midir?

Peki çocuklar sadece maddi ihtiyaçları giderildiği zaman 
doyuma ulaşırlar mı? Elbette ki hayır! Bir babanın çocuğunun 
birtakım ihtiyaçlarını gidermek için tabii ki iş hayatındaki ro-
lünü en mükemmel şekilde yerine getirmesi gerekir. Ancak 
maddeten sorun yaşamadığı halde manen doyumsuz çok faz-
la çocuk vardır. Mutsuzdurlar. Çünkü bu çocukların babaları iş 
dönüşlerinde eve geldikleri zaman, onlarla ilgilenmemek için 
her defasında şu bahaneleri öne sürerler. 

“Yorgunum, seninle oyun oynayamam.”
“Konuşacak halim yok, belki sonra.”
“Susun artık başım ağrıyor.”

Bütün bu söylenilenler doğru olabilir; fakat hepsi iş ha-
yatına ait rolün uzantılarıdır. Oysa bir birey eve girdiği andan 
itibaren çocuklarının karşısında babadır. Çocuğun babasına 
ihtiyacı vardır ve bu söylenilen bahanelere anlam veremez. 
Çocuğa sunulan donuk tepkiler ise çocuğu tatmin etmez. De-
ğersiz olduğunu ve önemsenmediğini düşünür. Babaya olan 
duygusal bağı zayıf olur, itimadı sarsılır ve en önemlisi çocuk-
ta özgüven problemi oluşabilir. 

Bunun dışında; bir diğer sorun iş yerimizdeki vazifeden 
dolayı davranışlarımızın biraz katı ve emirvâki olma ihtimali-
dir. Örneğin patron iseniz astlarınız üzerinde hakimiyet kuru-
yor olabilirsiniz; ancak eve geldiğinizde bu rolünüzden sıyrıl-
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madığınız takdirde başarısız bir babalık rolü sergiliyorsunuz 
demektir. Hiçbir zaman çocuklarınızın veya eşinizin patronu 
değilsiniz. Evde şefkatli olmak zorundasınız. Evet babalar, 
bundan böyle rollerinizi karıştırmayın! O zaman hem kendi-
niz mutlu olacaksınız hem de çocuklarınız bu ilişkiden tatmin 
olacak.



BEŞİNCİ BÖLÜM
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AİLE

İlk Eğitim Yuvası “Aile”

Ebeveynlerin en büyük kaygılarının başında, çocuklarını 

emanet ettikleri eğitim kuruluşlarının çocuk üzerinde bıraka-

cağı tesirler gelir.

“Acaba bu çevre çocuğumu olumsuz yönde etkiler mi?” 

“Acaba eğitimi iyi midir?”

“Doğruları buradan öğrenebilecek mi?” gibi düşüncelerle 

yoğrulur ebeveyn. 

En ufak bir aksaklık gördüğünde ise kuruma karşı çok bü-

yük bir cephe alabilir. Ebeveynler bütün bu kaygılarında ve 

tepkilerinde haklıdırlar. Çünkü tertemiz bir dünyanın yeşertil-

mesi mümkün olduğu gibi kirletilmesi de mümkündür. Fakat 

gözlemlediğim ve çok fazla üzüldüğüm bir mevzu var ki, o da 

şu; ailelerin kendi evlerini ilk hatta temel eğitim yuvası olarak 

görmemeleridir. Aynı hassasiyetin aile içinde gösterilemiyor 

olmasıdır. Eğitim hamilelik süreci ile başlar. Doğumla hızla-

nır ve 3 yaşından sonra ise neredeyse hata kabul etmez bir 
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noktaya gelir. Ancak ebeveynler üç yaş çocuğu için nasıl olsa 
çocuk, bir şey anlamaz diye düşünebiliyorlar. Ve bu sebeple 
onarılması güç birtakım eğitimsel sorunlara sebep olabiliyor-
lar. Daha da acısı; okulda verilmeyen bir bilgi eksikliği gibi te-
lafisi hemen mümkün olmayan kişilik problemleri oluşabiliyor. 
Bu sebeple çocuklarınızı -bir bağlamda öğrencilerinizi- yetişti-
rirken lütfen çok hassas davranın, sorunlar karşısında rasgele 
tepkiler vermeyin, gerektiği takdirde bir uzmandan mutlaka 
yardım alın. Aile denilen eğitim yuvasında çocuğa hassas, 
dikkatli, bilinçli ve planlı yaklaşıldığı takdirde hemen her ahlaki 
ve davranışsal öğretilerde bulunulabileceği gibi çocuğun bir-
takım yetileri keşfedilerek yönlendirilebilir. Neden en iyi eğitim 
veren eğitim yuvası aileniz olmasın ki? Ve neden bu aile oku-
lundan vatana hayırlı bireyler yetiştirmeyesiniz?

Ailenizin Merkezinde Kim Var?

Bir düşünün lütfen, sizin ailenizin merkezinde kim var? Siz 
mi, eşiniz mi yoksa çocuklarınız mı? Kim? Genellikle ailenin 
merkezinde babaların olduğuna inanılır. Ancak günümüzde 
ağırlıklı olarak bu rolün çocuklar tarafından üstlenildiğini gö-
rürüz. Ailenin merkezi ne demek? İsterseniz ilk olarak bundan 
bahsedelim. 

Ailenin merkezi, aile programlarının, aile kararlarının ve 
aile ile ilgili birtakım düşüncelerin şekillendiği noktadır. Ve ge-
nellikle bu noktada olan aile üyesi, aile ile ilgili her duruma 
hakimdir ve ona bağlı olarak bütün durumlar şekillenir. 

Merkezde Anne Olursa

Bu durumda kararları veren, gerek eşini gerekse çocuk-
ların tüm yaşantı süreçlerini yöneten annedir. Çocukların gi-



Aile

61

deceği okuldan giyecekleri kıyafete kadar, hafta sonu prog-
ramlarından akraba ziyaretlerine kadar hemen her şeyi anne 
belirler. Annenin merkezde olduğu durumlarda genellikle ço-
cuklar tercih haklarını kullanamadıkları için anneye bağlı bir 
hayat sürdürürler ve bu da onların kişisel gelişimlerine negatif 
olarak yansır.

Merkezde Baba Olursa

Bu durumda genellikle baba eşini yöneten birey olarak 
görülür. Genellikle çocuklara otoritesini anne yoluyla iletir. Bu 
ailelerde çocukların kendini rahat ifade edemedikleri ve öz-
güven problemi yaşadıkları müşahade edilmektedir. Yine bu 
ailelerde de çocukların pek fazla tercih hakları yoktur ve anne 
de şayet içinde bulunduğu durumdan rahatsızsa bunu çocuk-
larına gergin yaklaşımlarla hissettirir.

Merkezde Çocuk veya Çocuklar Olursa

Günümüzde en sık rastlanan durumdur. Bu ailelerde sanki 
ebeveyn kararları veriyor gibi görülür; ama aslında kumanda

[hatalı model]

çocuğun elindedir. Şöyle ki; bir yere gidileceği zaman, ço-
cuğun mutlu olacağı veya ailesini rahatsız etmeyeceği gezi 
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yerleri tercih edilir, anneler tarafından pişirilen yemekler ge-
nellikle çocuğun arzusuna göre belirlenir vs. Bunun dışında 
çocuk mutlu ise ev genelde huzurludur, çocuk gergin ise evin 
havası da gerilir. Çocuk, genellikle isteklerini ebeveynlerine 
her halükârda yaptırabilir. 

Olması Gereken

Merkezde tek bir aile üyesinin olmamasıdır. Yani evde, yeri 
geldiği zaman karar çocuğa bırakılmalı, yeri geldiği zaman ise 
programın şekillenmesi babaya veya anneye bırakılmalıdır. 
Kimi zaman ise aile üyeleri birlikte düşünmeli ve ortak karar 
vermelidirler. Ailenin huzuru, tek bir aile üyesinin davranışları-
na bağlanmamalıdır. Bu şekilde olursa bütün aile üyeleri, aile 
sistemi içinde etkin ve aktif olabildiklerinden aileyi benimseme-
leri ve aile içinde pozitif olabilmeleri daha mümkün olacaktır. 

Aile Toplantıları

Niçin Aile Toplantıları?

Çeşitli kurum ve kuruluşlar, bulundukları ortamda başarıyı 
sağlayabilme adına toplantılar düzenler, belli kararlar alırlar. 
Aile, toplumun temel birimiyse ve ailelerden yetişen bireyler 
toplumdaki farklı birimleri oluşturacaksa, ailelerde de en yük-
sek seviyede verim sağlanabilmelidir. Aile toplantıları, aile 
içindeki verimi sağlamada önemli bir paya sahiptir. Aile top-
lantıları tüm aile üyelerini kapsayan ve aile üyelerine değerli 
olduklarını hissettiren düzenli toplantılardır. “Ne gerek var top-
lantıya? Zaten her an görüşüyoruz.” diye düşünmeyin kesinlik-
le. Çünkü bu toplantılar ile her birey; kendini ifade edebilme, 
kaygılarını, korkularını, arzularını vs. dile getirebilme, yapılma-
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sı gerekenleri planlama, şansı elde eder. Bu da, bireylerin ai-
lelerini sahiplenme duygusunu artırır. 

Aile Toplantıları Nasıl Yapılır?

 Zaman önceden belirlenmeli ve belirlenen zaman dili-
minde düzenli olarak mutlaka bir araya gelinmelidir. (Her pazar 

kahvaltı sonrası veya cuma akşamları saat 20. 00 olabileceği gibi, 15 günde bir pazar 

akşamı gibi vs.)

 Toplantılarda bir başkan olmalı ve başkanlık dönüşümlü 
olarak yapılmalıdır. (Başkan herkese eşit söz hakkı verir, konu sırasını belirler)

 Mutlaka her toplantı kaleme alınmalıdır. Bir tutanak tu-
tulmalı ve bu görev bir aile üyesine verilmelidir. Toplantı ba-
şında konuşulacak konular sıralanmalı, toplantı sonunda ise 
alınan kararlar yazılmalıdır. 

 Çok fazla karar alınmamasına dikkat edilmeli. Her top-
lantıda en fazla 3 karar yeterlidir.

[doğru model]

 Uygulanabilir kararlar toplantı ciddiyetini artırır. 

Artık evimizde yük-
sek sesle konuşulmasın



Lütfen! Benim İçin...

64

 Toplantı süresi 20-25 dakikayı geçmemelidir. Üyeler sı-
kılmadan toplantı bitirilmelidir. 

 Toplantı esnasında herkesin konuşması sağlanmalıdır. 
 Toplantılar yakınma saatlerine dönüşmemelidir. Aile 

üye  lerine alınacak eşyalar veya aile eğlenceleri de planlan-
malıdır. 

 Toplantıda üretilen her fikir kabul edilmese bile dikkate 
alın malıdır. 

 Toplantı sonunda eğlenceye zaman ayrılmalıdır. 
 Çocukların toplantılara katılımını sağlamak için harçlık-

ların toplantı sonrası verilmesi veya annenin o güne özel bir 
anlam yükleyip sevilen bir yemek yapması sağlanabilir. 

 Ayrıca farklı mekânlarda toplantı yapılabilir.
 Aile toplantıları anne ve baba katılımı ile birlikte tabii ki 

daha etkin olur. Fakat eşlerden biri toplantıya kesinlikle katıla-
mıyor ise tek ebeveynle de toplantı yapılabilir. 

 Toplantıya isteyen aile üyeleri ile başlamak başarıyı ar-
tırır. 3 yaşından sonra her çocuk etkin bir biçimde toplantıya 
katılabilir. 

 Toplantılarda yapılan en yaygın hata süreyi uzun tut-
mak ve anlaşmaları uygulamamaktır. 

Aile Toplantılarının Faydaları Nelerdir?

 Her birey, aile içinde değerli olduğuna inanır. 
 Çocuklar işitildiklerini görür ve anlaşıldıklarına inanırlar. 
 Çocuklar ile ebeveynler arası diyaloğu güçlendirir. 
 Toplantıların, özgüveni artırıcı rolü vardır. 
 Hafta arası yaşanan sorunlar karşısında her birey ya-

şadığı sorunun mutlaka konuşulacağını bildiğinden gereksiz 
tartışmalar azalır ve aileye olan itimat artar. 
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 Çocuklara öğretilmek istenenler toplantıda alınan karar-
lar vesilesiyle daha çabuk öğretilebilir. 

Aile İçi Sıralama

Büyük Çocuk Psikolojisi

Evin büyük çocukları, çoğu zaman bir süre sonra evin mi-
nik anne babalarına dönüşürler. Ebeveyn, onları bir numaralı 
yardımcı olarak görür. Bir süre sonra çocuk da bu yaklaşımı 
benimser ve âdeta kendisini kardeşlerinin minik ebeveyni 
olarak görmeye başlar. Sorumluluklarla bezenir. Bu sorum-
lulukları ebeveyni ona yüklemese bile o, kendini kardeşlerine 
karşı her daim sorumlu hisseder. Kardeşlerini sorunlar karşı-
sında koruma eğilimindedir. Şayet ebeveyn ideal yaklaşımlar 
içinde bulunur ve büyük çocuğuna yeterli ilgi ve şefkati gös-
terebilirse ve çocuk üzerindeki manevi baskıyı kaldırabilirse 
büyük çocuğun bu duygular içinde bulunmasının bir sakın-
cası yoktur. Bu durumda olan büyük çocuk evlenip evden 
ayrılsa bile veya kardeşleri çeşitli vesilelerle evden ayrılsalar 
bile aynı sorumluluk hissi devam eder ve kardeşlerinin işlerini 
onlar adına sürekli olarak kolaylaştırmaya çalışır. Ebeveyn bu 
duruma yani büyük çocuğun sorumluluk güdüsüyle ezildiğini 
görüp buna karşı kayıtsız kalırsa büyük çocuk için sorun bu 
noktada başlar. Çünkü bir süre sonra büyük çocuk yorulur 
ve çeşitli psikolojik sorunlar yaşar. Ayrıca büyük çocuk bu 
sebeple psikolojik sorunlar yaşasa bile bunun net olarak far-
kında değildir ve bu sebeple yaşadığı sıkıntıyı hiç kimse ile 
paylaşmaz. 

Bütün bu sebeplerden dolayı, ebeveyn dengeli yaklaşım-
larda bulunmalı çocukların büyüğü bile olsa çocuğunun üze-
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rindeki sorumluluk yüklenmeyi zorunlu kılan manevi baskıyı 
kaldırmalıdır. 

En Büyük Çocuğunuzun da Çocuk Olduğunu Unutmayın!

Evdeki her çocuk, yaşı ve statüsü ne olursa olsun çocuk-
tur. Çocuğunuz 20 yaşında bile olsa içinde mutlaka küçük bir 
çocuk taşır. Ve içinde taşıdığı bu küçük çocuğun anne babası 
tarafından şefkatle sevilmesini ister. Yani hiçbir anne-baba, 
büyük çocuğu için “Nasıl olsa büyüdü.” diyerek sevgi gösteri-
mini azaltmamalıdır. 

Yapılan en büyük hata, küçük yaşlardan itibaren büyük 
çocuğa abla ya da abi denilerek büyük çocuğun çocuk ol-
duğunun unutulmasıdır. Burada kastedilen, anne-babanın 
çocuklarına yaşlarını göz önüne almaksızın çocuk muamelesi 
yapması değildir. Tabii ki çocuklara belli sorumluluklar veril-
melidir. Ebeveyn çocuğunun yaşına, karakterine vs. her za-
man saygı duymalıdır. Fakat bunun yanında çocukların ebe-
veynleri tarafından korunma ihtiyaçları görünmese bile vardır. 
Kimi çocuklar, bu şefkate ihtiyaçları yokmuş gibi davranırlar. 
Ancak unutulmamalıdır ki; içlerindeki o minik çocuk mutlaka 
anne ve babasına ihtiyaç hissedecektir. Küçük yaştaki büyük 
çocuğunuza gerek bedensel sevgi iletilerinde gerekse de 
sözel yaklaşımlarda bulunmaya ne olursa olsun devam edin. 
Büyük yaşlardaki büyük çocuğunuzla da paylaşımlarınızı artı-
rarak onun bu ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. 

Ortanca Çocuk Psikolojisi

Uzmanların yoğun olarak işledikleri bir konu vardır ki bu, 
da “ortanca çocuk psikolojisi”dir. Neden büyük çocuk veya 
küçük çocuk değil de ortanca çocuk? Çünkü ortanca çocuk, 
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[hatalı model]

büyük ve küçüğün doğumları ile birlikte getirdikleri hak ve ay-
rıcalıklardan yoksundur. Şöyle ki; büyük çocuk gibi abla veya 
ağabey değildir, onların sahip olduğu dokunulmazlık onun için 
geçerli değildir. Karar verme veya sorumluluk sahibi olmada 
büyüğüne yetişemez. Yine aynı şekilde küçük çocuğun kü-
çük olduğu için âdeta her istediğini yapma, şımarma, sevimli 
olma ayrıcalıklarından da yoksundur. Bu sebeple, ortanca ço-
cuk genellikle kendi konumunu kendi oluşturmaya çalışır. Kimi 
zaman aşırı efor sarf eder. Bu çaba sayesinde birçok ailede 
zamanla ortanca çocuğun, ailenin en aktif ve baskın üyesi ol-
duğunu görürüz. Bunu sağlamak, ortanca çocuk için yorucu 
fakat zevkli olabilir. Tabii bütün bu görüşler ortanca çocuğun 

O senin abin, sözünü 
dinlemelisin. Bak bu da 
henüz çok küçük, idare 

edebilirsin.
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iç dünyasında geliştirdiği düşüncelerdir. Yoksa ebeveynin 
böyle bir yaklaşımı olduğundan değildir. Başlığımızdan, ortan-
ca çocuk içinde bulunduğu durumdan dolayı problemli olur 
anlamı kesinlikle çıkarılmamalıdır. Sadece ilk yıllarda ailesi ta-
rafından ilgi ve desteğe ihtiyacı olabileceğinden bazı sorunlar 
yaşayabilirler. Bu sebeple, ebeveyn çocuklarını incelemeli ve 
gerekli desteği taraf tutmaksızın verebilmelidir. 

Tek Çocuk Psikolojisi

 Tek çocuklar, genellikle yetişkin olmak ister ve yaşıtları 
ile pek geçinemezler. 

 Büyüme çağında yetişkinlerin arasında bulundukları 
için bu şekilde eğlenmeyi ve vakit geçirmeyi öğrenirler. 

 Yaşıtlarını beğenmez ve onları kendilerinden küçük gö-
rürler. 

 Bu çocukların ebeveynleri, genellikle çok tavizkâr tep-
kilerde bulurlar. Bu sebeple çocuk ailenin merkezinde olmaya 
başlar. 

 Kendi yaş dönemlerinin psikolojisini yaşayamazlar. 
 İstedikleri olmayınca kendisine haksız davranıldığını dü-

şünürler. Mutlaka istediği olmalıdır. 
 Büyüklerinden hizmet beklerler.

Çevrelerindeki büyüklerin de kendilerinden her isteni-
leni yapması, tek çocuğun kişilik gelişimini olumsuz etkiler. 
Sorumsuzlaşmasına, kendi davranışlarının sonucuna katlan-
mamasına neden olur. Bu sebeple, bu çocuklara kendi yaş 
dönemlerine uygun davranışları sergilemeleri ve kendi yaş 
dönemlerinin psikolojisini yaşamaları için akranları ile bir ara-
da olma fırsatı verilmelidir. Üç yaşından sonra imkân dahilinde 
mümkünse, bir okul öncesi kuruma gönderilmeleri en sağlık-
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lı olandır. Bunun dışında sıklıkla çocuk parkı gibi çocukların 
bulunduğu mekânlara götürülüp akranları ile bir arada olma 
fırsatı verilmelidir. 

En Küçük Çocuklar

Evin en küçük çocuğu, genellikle büyüdüğü kabul edilme-
yen bireydir. Herkes yani evdeki bütün çocuklar büyür; fakat 
onun büyüdüğü düşünülmez. Bu durumun sevgiye ve şefkate 
doymak gibi avantajları olabileceği gibi küçük çocuklar genel-
likle bu durumdan dolayı sıkıntı yaşarlar.

Küçük çocukların bu nedenle yaşadıkları sıkıntıları sırala-
yalım:

 Sürekli olarak yaptıkları işler karşısında destek görürler. 
Bu sebeple, sorunlar karşısında yaşayarak öğrenme imkânla-
rını kaybederler.

 Bir işin üstesinden gelmede başarısız olacakları düşü-
nülür. 

 Küçük yaşlarda kendilerine saygı duyulmaksızın büyük 
kardeşlerine ve diğer yetişkinlere sürekli olarak saygı duyma-
ları konusunda uyarılırlar.

 Evde her türlü ayak işi kendilerine yaptırılır. İtiraz hakla-
rı genellikle yoktur. Bu durum, ileriki yıllarda da devam eder. 
Küçük çocuk ÖSS sınavına hazırlansa da, ertesi güne işi ile 
ilgili proje yetiştirmek zorunda olsa da ona pek fazla saygı 
duyulmaz ve kapıyı açmak, suyu getirmek gibi işler için hep 
kendisine seslenilir.

 Yetişkin olduklarını veya büyüdüklerini ispatlamak gay-
reti içindedirler. Sürekli bu gayret içinde olmaktan bir süre 
sonra yorulurlar.

Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı küçük çocuk an-



Lütfen! Benim İçin...

70

laşılamadığını düşünür ve bunu sık sık dile getirir. Bu neden-
le ebeveynlerin küçük çocuklarını yaşlarıyla ve konumlarıyla 
değerlendirmeleri birey olarak hak ettikleri saygıyı kendilerine 
göstermeleri gerekir. 

Aile Eğitimi

Anne-Baba Okulu Diplomanız Var mı? 

Çocuk doğduğu andan itibaren donatılmayı bekleyen 
bembeyaz bir levhadır. Ve bu levhaya yazılacak bazı hata-
lı yazılar bir ömür boyu silinemeyebilir. Bu sebeple, çocuk 
yetiştirmek çok ama çok hassasiyet gerektiren bir görevdir. 
Babalık ve özellikle de annelik duygusu tabii ki fıtrîdir. İnsan 
ister istemez birtakım duygularla ve buna bağlı olarak birtakım 
yetilerle bezenmiştir. Ancak birey annelik ve babalık rolünün 
gerektirdiği ideal davranışları zamanla öğrenir ve ebeveynli-
ğin püf noktalarını, öğrenme metodu ile hayatına geçirebilir. 
Bu öğrenme işlemi, zaman zaman ebeveynin kendi anne-ba-
basından veya deneyimli büyüklerinden öğrendiği bilgilerle 
olabilir. Ancak bu şekilde edinilen bilgilerin her zaman doğru 
olacağı garantisi yoktur. Ayrıca çocukların sorunları zamanla 
farklılaşmaktadır. Bu sebeple güncel bilgilere ihtiyaç vardır. 
Dolayısıyla aile eğitimi ve çocuk yetiştirme konusunda uzman 
kişilerin öğretileri, alınan eğitimin daha sağlıklı olmasını sağlar. 
Bu bilgilerin işitsel ve görsel ortamlarda edinilmesi ise haya-
ta geçirilmesini kolaylaştırır. Yani sadece kitaplardan istifade 
ederek çocukları eğitmek yerine aktif ortamlarda eğitimin alın-
ması, öğrenilenlerin hayata geçirilmesini ve kalıcı olmasını ko-
laylaştırır. Evet, anne-baba okulları bu eğitim ortamına ve ideal 
ebeveynlerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. Güzel olan şu 
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ki; işitsel ve görselliğin de bulunduğu; anne-babaların eğitildi-
ği bu okulların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Anne-Baba Okulunda Ne Anlatılır?

Genel olarak konuları başlıklar halinde sıralayacak olursak;

[doğru model]

 Çocuğun gelişim basamakları,
 Farklı yaş dönemlerinin özellikleri, 
 Ebeveynin kendini tanıması, 
 Ebeveynin çocuğunu sosyolojik, psikolojik ve zihinsel 

olarak nasıl tanıyabileceği, 
 Ebeveynin çocuğunun davranışlarını anlaması ve uy-

gun yaklaşımlar geliştirmesi, 
 Ergenlik psikolojisi.
 Davranış problemleri ve çözüm stratejileri, (yalan söyleme, 

alt ıslatma, tırnak yeme, okul fobisi, mastürbasyon vs. sorunlar ve çözümleri…. )

 Çocukla ve diğer aile üyeleri ile etkili iletişim, 

Konumuz; çocukla 
sağlıklı iletişim.
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 Aile içi disiplin,
 Çocukta özgüven oluşumu vb.

gibi konuların anlatıldığı bu tarz eğitim çalışmaları ebeveynler-

den gelen sorularla konu yelpazesini genişletebilmektedir. 

Anne-Baba Okulunun Faydaları

Peki, böyle bir okulun veya eğitim çalışmasının ne gibi fay-
daları vardır?

 Bu eğitim çalışmalarında, her şeyden önce ebeveyn bi-
reysel olarak rahatlar. 

 Gruptaki diğer ebeveynlerin de soru ve sorunlarını za-
man zaman dinleme fırsatı bulan ebeveyn, kendi çocuğunda 
da var olan veya olması muhtemel sorunların çözümünü öğ-
renmiş olur. 

 Eğitim sonunda ebeveyn, bir pedagog edasıyla çocu-
ğunu gözlemleyebilir, çocuğunun davranışlarının nedenlerini 
daha iyi anlayabildiğinden paniğe kapılmaz ve rastgele tep-
kilerde bulunmaz. 

 Ebeveyn, sağlıklı nesil yetiştirme arzusuna biraz daha 

yaklaşır.

Aile Danışmanlığı

Birçok ailenin aile doktoru vardır veya en azından çocuk-

ları hastalandığında sürekli olarak gittikleri bir çocuk doktoru. 

Ya da annenin düzenli olarak gittiği bir jinekolog vardır mut-

laka. Branşı ne olursa olsun bir doktora düzenli olarak gitmek 

hem gereklidir hem de insanı rahatlatır. Ancak ne acıdır ki; 

insanların büyük bir çoğunluğu fizyolojik sağlıklarına verdikleri 

önemi psikolojik sağlıklarına vermemektedir.
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Neden Aile Danışmanlığı?

1. Çocuklar için

 Çocuklarınızın tüm yönleri ile psikolojik tetkiklerinin ya-
pılıp sonrasında sık sık (her defasında başa dönmenize gerek kalmadan) 
başvurabileceğiniz bir psikolojik danışmanınızın olması hatalı 
adımlardan korunmanızı sağlar. 

 Çocuklarınızın okul problemleri, davranış bozukluğu 
problemleri, gelişim problemleri ve diğer bütün ruhsal prob-
lemleri için danışılıp çözümlerin üretilmesini sağlar. 

 Belli dönemlerde sorun yaşanmasına gerek kalmadan 
çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal gelişimini düzenli olarak 
kontrol ettirebileceğiniz ve sorun anında hemen müdahale 
edebileceğiniz bir danışmanınızın olması her zaman için çok 
faydalı olacaktır.

2. Genel aile danışmanlığı

Ailenizi ilgilendiren psikolojik mevzularla ilgili olarak bir uz-
mana danışmanız, yaşanan sorunla veya danışmanlık gerek-
tiren konuyla ilgili olarak aile üyelerinin birbirine yaklaşımlarını 
düzenler. Bunun dışında aile içindeki diyalogların güçlenmesi 
ve sorunların büyümeden çözümlenmesi konusunda aile da-
nışmanı yardımcı olabilecektir.

3. Evlilik problemleri için

Ayrıca evliliğinizde oluşan pürüzlerin büyümeden halledi-
lebilmesi için de aile danışmanınıza başvurmanız her zaman 
için istifadeli olacaktır. Gerek cinsel, gerek duygusal gerekse 
sosyal içerikli sorunların çözümü için uzman desteği gerek-
mektedir.
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Unutmayın; yaşadığınız psikolojik sorun ne olursa olsun 
bir uzmana danışmanız çok önemlidir. Ancak bu uzmanın sizi 
ve ailenizi tüm yönleri ile tanıması çok daha önemlidir. Bu şe-
kilde çok daha hızlı çözüme ulaşılabilir. Öyleyse hâlâ ne du-
ruyorsunuz? Aile danışmanınızın olması için bir sorun yaşa-
mayı beklemenize gerek yok. Hemen gidip itimat ettiğiniz bir 
uzmanla görüşebilirsiniz. Aile saadeti hiçbir şeye değişilmez. 
Şunu unutmayın ki: Ne kadar başarılı bir aile üyesi olursanız o 
denli sağlıklı nesiller yetiştirirsiniz.



ALTINCI BÖLÜM

KARDEŞLER ARASI DİYALOG





77

KARDEŞLER ARASI DİYALOG

Kardeşler Arası Şikâyeti Önemsemeyin

Evde iki veya daha fazla çocuğu olan ebeveynlerin en 

büyük sıkıntılarından biri, kardeşlerin en ufak bir tartışmada 

birbirlerini şikâyet etmeleridir. Size gelen şikâyetleri önemse-

meniz bir süre sonra şikâyet sayısını artıracağı gibi kardeşler 

arası geçimsizliği de artırır ve birbirlerine karşı negatif duygu-

lar içine girmelerine neden olur. 

Genellikle şikâyet durumları şöyle gelişir:

Çocuklarınızdan biri, yaşadığı bir çatışma sonucu karde-

şini size şikâyet etmek üzere gelir. Siz bu şikâyet sonrası haklı 

ve haksız olanı bulmaya çalışır, haklı olan ile ilgilenip haksız 

olanı cezalandırmaya kalkarsanız, haklı olduğunu düşündüğü-

nüz çocuk bundan haz alır ve kendisinin size daha yakın oldu-

ğunu düşünür. Bir süre sonra, diğer çocuğunuz aynı yakınlığı 

yaşamak için en küçük bir tartışmada şikâyet amaçlı olarak si-

zin yanınıza gelir. Ve bu süreç böylece devam eder. Böylece 

zamanla çocuklarınız siz ebeveynlerine daha yakın olmak için 
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birbirlerini kullanmaya başlarlar. Bir süre sonra kardeşler arası 
muhabbet zedelenir. Bunun dışında, ebeveynin çocuklarından 
gelen şikâyeti önemsemesi çocuklardaki sorun çözme kabili-
yetini zedeler. Bu sebeplerden dolayı, çocuklarınızdan size ge-
len şikâyetleri önemsemeyin. “Sizin bu problemi çözeceğinizi 
düşünüyorum.” deyin ve kulaklarınızı şikâyetlere kapalı tutun. 

Kardeşler Arası Çatışmalara Müdahale Etmeyin

Hemen her bireyin kardeşi ile minik de olsa bir çatışması 
olmuştur. Bu çatışmalar, bazı ailelerde daha yoğun bir biçimde 
yaşanır. Ne var ki bu çatışmaları engellemenin yöntemi olaya 
müdahale etmek değildir. Nitekim bu şekilde çatışmalara mü-
dahale eden ebeveynler sadece o an için çözüme ulaşabildik-
lerini, genel bir çözüme ulaşamadıklarını kabul edeceklerdir. 
Yoğun olmayan çatışmaların kardeşler arası münasebeti ze-
delemediğini görürüz. Tabiî, bu ebeveyn müdahale etmezse 
geçerlidir. Kardeşler, çatışma sonrası kısa bir süre sonra bu 
olayı unutur ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam ederler. An-
cak ebeveyn müdahale eder, taraflardan birini veya her ikisini 
cezalandırmaya kalkarsa olay aslında çocukların içinde daha 
da büyür ve öfke duygularına sebebiyet verir.

Unutmayın; sevgili ebeveynler çocuklarınızın arasındaki 
çatışmaya asla müdahale etmemelisiniz. Haklıyı, haksızı bul-
maya çalışmamalısınız. Çünkü her iki çocuk da kendini haklı 
görüyordur. Bunun dışında sinirlendiğinizi ifade eden tepkiler 
de vermeyin. Çünkü konu sizinle alâkalı değil, dolayısıyla sizin 
sinirlenmenize gerek yok. 

Yapmanız gereken sabırla aralarındaki sorunu çözmeleri-
ni veya çatışmayı sonlandırmalarını beklemek. Şayet birbirleri-
ne fiziksel veya duygusal anlamda zarar vermeye başlarlarsa 
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en fazla yapacağınız; sinirlenmeden ve bağırmadan, “Siz şu 
an bir arada bulunmaya hazır değilsiniz.” diyerek mekânlarını 
ayırmak olmalıdır. Unutmayın, bu bir ceza değildir. Çocuklar 
anlaşabileceklerine inanırlarsa tekrar bir araya gelebilirler. 
Aynı gün içinde 10 defa bile çatışma olsa aynı metodu uygu-
lamalısınız.

[doğru model]

Bunun dışında çocuklarla çatışmanın olmadığı bir zaman-
da birlikte veya ayrı konuşabilir, iletişimlerinin aileniz ve kendi-
leri için çok önemli olduğunu izah edebilirsiniz.

Anne şu kızına 
bir şey de.

Bu sorunu kendi 
aranızda çözebileceğinize 

inanıyorum.
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“Sen Ablasın” veya “Ağabeysin” denilmemeli

İlk çocuğun doğumundan sonra dünyaya gelen diğer 
çocuk, ilk çocuğun statüsünü ağabey veya abla konumu-
na getirir. Fakat ebeveynin ilk çocuğunun çocuk olduğunu 
unutmadan davranması gerekmektedir. Evet, ebeveynler! 
Özellikle okul öncesi, çocuğunuzun çocukluğunu doya doya 
yaşaması gerektiği dönemdir. İlk çocuğunuz daha okul ön-
cesi dönemde iken eve ikinci veya üçüncü çocuk gelebilir. 
Ancak bu durum ilk çocuğun çocukluğunun bittiği ve abla-
ağabey sorumluluğunu üstlenebileceği anlamına gelmez. 

Evet, çocuğunuz abla veya ağabey olmuş olabilir, fakat ruhu 
ve doğal olarak davranışları ile çocuktur. Birçok ebeveyn, 
çocuğunu kardeşine ısındırmak için “Sen ağabey oldun.”, 
“Sen onun ablasısın.” gibi cümleler sarf ederler. Burada; 

[hatalı model]

Artık sen 
abisin...
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amaç hem çocuğun kardeşine karşı sorumluluklarını bilme-
si hem de onu kabullenmesini sağlamaktır. Ancak kendisi-
ne bu tarz yaklaşılan çocuklar bir süre sonra abla-ağabey 
rolünü reddederler. Çünkü, bu sorumluluktan sıkılmışlardır. 
Ayrıca okul öncesi dönemde çocuk, kendisiyle alâkalı olarak 
sürekli ağabey veya abla tabiri kullanıldığı için çocukluğunu 
istediği gibi yaşayamayabilir. Bu rolün sınırları içinde kalmak, 
çocukta yetersiz kişilik gelişimine neden olur. Bütün bu se-
beplerden dolayı okul öncesi dönemde “Sen ablasın” veya 
“ağabeysin” kavramları kullanılmamalıdır. Bunun yerine “Çok 
yakın arkadaş gibi olacaksınız.” şeklinde bir bakış açısı yer-
leştirilmelidir ki, çocuk hem bu sorumluluk altında sıkılmasın 
hem de ileriki yıllarda kardeşi ile ilişkileri daha pozitif olsun.

NOT: Şayet çocuk kendi isteği ile bu rolü üstlenmişse ve 
“Ben ablayım/ağabeyim.” demeyi kendi tercih ediyorsa ebe-
veyn bunu engellememekle birlikte pekiştirmemelidir.

Çocuğumu Yeni Kardeşe Nasıl Hazırlamalıyım?

Çocuğunuz daha kardeşi dünyaya gelmeden çeşitli kay-
gılar dünyasına yelken açar. Yeni gelecek bebeğin hayatını 
nasıl değiştireceğini bilmediğinden birtakım korkular geliştirir. 
Annesinin ve babasının artık kendisiyle ilgilenmeyeceğini dü-
şünür. Veya gelecek hakkında yaşadığı belirsizlik nedeniyle 
tepkisizleşir. 

Bu sebeple yapılması gerekenler şunlardır:
 Öncelikle anne ve baba olarak yeni doğacak bebek ve 

ailenizi bekleyen gelecek ile ilgili olarak çocuğu bilgilendirme-
lisiniz. Çocuğunuzun sorularını cevaplamalı ve yeni bebeğin 
ona yöneltilen sevgiyi azaltmayacağı konusunda ona teminat 
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vermelisiniz. 
 Çocukla yapacağınız konuşmada ayrıntılara inebilmeli; 

çocuğun kardeşin doğumundan sonra yaşanacakları pozitif 
olarak hayal edebilmesini sağlamalısınız. 

 Zihinsel olarak çocuğu rahatlattıktan sonra, yeni doğa-
cak bebek ile çocuğunuz arasında duygusal bağ kurmalısınız. 
Mesela; karnınızdaki bebeği okşaması için zemin oluşturabilir-
siniz. Ayrıca zaman zaman karnınızdaki bebeğin çocuğunuz 
için kıpırdadığını, ona öpücük göndermek istediğini vb. söyle-
yebilirsiniz. Bebek için yaptığınız alışverişlerde çocuğunuzun 
fikirlerini alabilirsiniz. 

 Çocuğunuza, ona hamileyken yaşadığınız güzel duy-
guları veya doğumundan sonra yaşanan bebeklik sürecini sık 
sık anlatın. 

 Çocuğunuz çevreden gelen hatalı söylevlerden negatif 
olarak etkilenebilir. Bu sebeple çocuğunuzu sık sık konuştu-
rup şuuraltında negatif düşüncelerin kalmasını engelleyin. 

 Çocuğunuza abla/ağabey etiketini yapıştırarak onu so-
rumluluklara boğmayın. 

 Çocuğunuzla yaşamış olduğunuz paylaşımları olabildi-
ğince azaltmamaya çalışın. 

 Hamilelik nedeniyle yaşadığınız rahatsızlıklar varsa 
bu   nu asla bebeğe bağlamayın. “Başım ağırıyor.” gibi izahlarla 
durumunuzu anlatın ve çocuğunuzdan müsaade isteyin. Aksi 
takdirde çocuğunuz yeni doğacak kardeşini suçlayabilir. 

  Ayrıca doğum esnasında, çocuğunuzu mutlu olabile-
ceği insanlara emanet etmeyi ihmal etmeyin. 

Doğmamış Kardeşinden Hediye Gönderin

Çocuklarınız arasında sıkı bir ilişkinin kurulmasını istiyor 
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musunuz? Öyleyse, yeni bebek henüz dünyaya gelmeden 
önce çocuğunuzu yeni doğacak kardeşine pozitif şartlamanız 
gerekir. Bunun için, çocukların en büyük zaafı olan hediyeleri 
kullanın. Gerek doğum öncesi gerekse doğum sonrası; yeni 
kardeşinden hediye almak çocuğunuzun çok hoşuna gide-
cektir. Bu durum, çocuğunuzun kardeşine karşı olumlu duy-
gular beslemesinde başlangıç teşkil eder. Doğumdan önce 
çocuğunuzun çok sevdiği bir oyuncağı kardeşi adına ona 
aldığınızı söyleyebilir veya alışveriş esnasında “Bu şapkaya 
bakarken kardeşin karnımda hareketlendi, galiba bunu sana 
almamı istedi, bu şapka kardeşinin hediyesi.” diyebilirsiniz. 
Ayrıca doğum sonrası eve dönüşte, kardeşinin ona bir hediye 
getirdiğini belirtip en çok istediği bir oyuncağı ona verebilirsi-
niz. Bütün bunlar kardeşler arası pozitif ilişkinin ilk kıvılcımları 
olacaktır.
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İLETİŞİM TEKNİKLERİ

İletişim

İnsanları iletişim faaliyeti ile kendilerini ifade etmeyi ve kar-
şı tarafı anlamayı amaçlarlar. İletişim bu esaslara bina edilme-
diği takdirde anlamını yitirir ve yarar sağlamaktan ziyade zarar 
verir. Yani insanlar karşı tarafı anlamaya çalışmaksızın kendi-
lerini anlatma çabası içine girerlerse ortada sadece bir gü-
rültü kalır. Kimse kimseyi dinlemediği için bir karmaşa ortamı 
oluşur. Neticede sorunlar veya diğer mevzular konuşuluyor-
muş gibi görünür; fakat hiçbir şekilde sonuca ulaşılamaz. So-
runlar çözümlenmez. Etkili bir iletişimin yolu evvela karşı tarafı 
anlamaya çalışmak üzere dinlemekten geçer. Önyargısız bir 
dinlemenin akabinde üslubuna uygun tepkiler verilir, yani sıra 
bireyin kendini ifade etmesine gelince uygun mesajlarla birey 
kendini ifade eder. Ve böylece iletişim ortamı kurulur. Evet, iki 
monolog bir diyalog etmez; bu hiçbir zaman unutulmamalıdır. 
Ev içinde de durum böyle olur. Çoğu zaman aile üyeleri karşı 
tarafı anlamaya çalışmadıklarından empati kuramazlar ve so-
runlar çözümlenmez. Empati, 1 yaşındaki çocuk için de, 70 
yaşındaki dede için de geçerlidir.
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Öyleyse, evvela dinleyebilme becerisine sahip olmak ge-
rekir.

İletişim faaliyeti, sadece ağız yoluyla çıkan cümlelerin ku-
lak yoluyla işitilmesini kapsamaz. İletişimin %60’ını beden di-
liniz, %30’unu ses tonunuz, vurgularınız ve sadece %10’unu 
anlattığınız konu oluşturur. 

Öyleyse iletişime geçmek için her zaman konuşmak ge-
rekmez. Bazen çocuğunuza sarıldığınızda size sarılışından ne 
hissettiğini ve ne demek istediğini anlayabilirsiniz. Veya kimi 
zaman çocuklarınız bir şey söylemese bile gözlerinde öfkesi-
ni veya heyecanını okuyabilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. 
Demek ki iletişime geçebilmek için 5 duyuya ait alıcıların açık 
olması gerekir. Bu şekilde çocuğunuzun size göndermek iste-
diği mesajı daha iyi anlayabilir ve ona göre ideal yaklaşımlar 
sergileyebilirsiniz.

[hatalı model]

Bizim çocuk, 
diyorum. Hangi okula 

göndersek?

Yemekte 
ne var?
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Etkili Bir İletişim İçin Evvela Etkili Dinleme

Çocuğunuzu Dinlemeyi Biliyor Musunuz?

Birçok anne-baba “Tabii ki çocuğumu dinlemeyi biliyorum.” 
diyor. Ancak çocuğunuzu sadece kulaklarınızla işitmek önemli 
değil. Önemli olan etkili dinleyebiliyor musunuz? Yani gerek ço-
cuğunuz gerekse siz bu dinleme sonucu tatmin olabiliyor mu-
sunuz? Birçok ebeveyn çocuğunu dinlediğini zanneder. Oysa-
ki dinlerken; gerek mimikleri ile gerekse sözleri ve davranışları 
ile aslında çocuğunu tenkit ettiğini, eleştirdiğini, alaya aldığını 
ve önemsemediğini düşünmez. Dolayısıyla bu dinleme sonucu 
çocuk tatmin olmaz. Hatta daha negatif sonuçlarla bile karşıla-
şılabilinir. Etkili bir iletişim için ilk şart etkili bir dinlemedir. Etkili 
bir dinleme ise karşıdaki bireyin ne demek istediğini anlamak 
için yapılan dinlemedir. Burada objektif olmak ve “Acaba bana 
ne anlatmak istiyor?” diye düşünebilmek çok önemlidir. Çocuk 
bu dinleme sonunda ‘anlaşıldım’ duygusunu yaşayabilir. 

Niçin Etkili Bir Dinleme?

 Her şeyden önce etkili bir dinleme ile oluşan anlaşıldım 
duygusu çocuğun kendisini ifade edebilmesini kolaylaştıra-
caktır. 

Beni gerçekten 
anlıyor ve galiba beni 

anladı.Hımm, çok 
heyecanlanmış 

olmalısın.
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 Kendisini ifade etmede zorlanmayan çocuğun özgüven 
gelişimi daha rahat sağlanır. 

 “Ebeveynim beni anlıyor” duygusu ile çocuk ebeveyni 
ile olan paylaşımlarını artırma yoluna gider. 

 Etkili dinleme çocuğa önemli olduğu mesajını gönderir.
 Önemsendiğini gören çocuk ile ebeveyni arasında sağ-

lam duygusal bağlar kurulur. 
Tüm bu sebeplerden dolayı, ebeveyn olarak başarılı bir 

dinleyici olmak gerek sizin gerekse çocuğunuz için oldukça 
önemlidir ve ihmal edilmemelidir. 

Etkili Bir Dinlemede Neler Olmalı?

1. Etkili dinleme karşılıklı saygıya dayanır. Mesela çocuğu-
nuzun istediği bir şeyi onaylamıyor olabilirsiniz ve bu konuda 
izin alanını daralta da bilirsiniz, ancak çocuğunuz konu ile ilgili 
olarak yanınıza gelmek istediğinde onu her defasında saygıy-
la dinleyebiliyor olmanız gerekir. 

2. Dinlerken göz kontağı kurmalısınız. Çocuğunuz size bir 
şeyler anlatmaya çalışırken aynı zamanda başka bir işle ilgile-
niyor olmak en büyük hatalardan biridir. 

3. Dinlerken vücut dilinize dikkat etmelisiniz. Yani duru-
şunuz, mimikleriniz ve hareketleriniz dinleme esnasında çok 
önemlidir. Mesela dinleme esnasında çocuğunuzla aynı boy-
da olmanız çok önemlidir. Yani çocuğunuz size derdini anlatır-
ken kafasını yukarıya kaldırmak zorunda kalmamalıdır. 

4. Yansıtıcı dinleme yapmalısınız.

Etkili Bir Dinleme Yansıtıcı Dinleme ile Mümkündür

Etkili bir dinleme, çocuğa anlaşıldım ve önemseniyorum 
duygusunu kazandırmalıdır. Bu şekilde çocukta özgüven 
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gelişimi, kendini ifade etme gücü sağlanır ve aile içi diyalog 
güçlenir.

Etkili bir dinleme için karşılıklı saygı, göz kontağı, etkili bir 
beden dili ve yansıtıcı dinleme tepkileri gerekir. 

Şimdi, “Yansıtıcı dinleme nedir, nasıl yapılır, faydaları ne-
lerdir ve yansıtıcı dinleme yapıldıktan sonra ne gibi zorluklarla 
karşılaşılır?” sorularının yanıtını arayacağız. 

Çocukla iletişimde yansıtıcı dinleme; çocuğun söyledikle-
rini veya söylemek istediklerini anlayarak, çocuğu anladığımı-
zı ona bildirebilmemizdir. Yani bir ayna görevi görüp çocuktan 
aldıklarımızı ona geri yansıtabilmemizdir. Ancak birçok ebe-
veynin anladığı gibi çocuğun söylediklerini aynen ona tekrar-
lamak anlamına gelmez. Çocuğun ne hissettiği yansıtılmalıdır. 
Yani çocuk bir sorun yaşamışsa ve bunu ebeveynine aktarı-
yorsa ebeveyn kendi kendine şöyle düşünmelidir: “Acaba ne 
hissediyor?” Bu soruya verdiği cevabı çocuğa geri yansıtma-
lıdır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak;

[doğru model]

Çocuk:
– Ömer beni oyuna almadı, bir daha asla 
onunla konuşmayacağım.
Anne:
– Ömer’e kızmış gibisin.
Yukarıda bir yansıtıcı dinleme tepkisi 
görmüş oldunuz. Anne çocuğuna he-
men önerilerde bulunabilir, ona haksız 
olduğunu söyleyebilirdi veya çocuğunu 
destekleyebilirdi vs. Ancak bu yaklaşım-

ların hiçbiri etkili bir dinleme için başlangıç değildir. Dolayı-
sıyla örnekteki anne gibi çocuğun hissini ona geri yansıtmak 
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en ideal olanıdır. Unutmayın, çocuğunuza ilk tepki olarak soru 
sormamalı (Ne oldu? Neden kavga ettiniz? vs.) veya önerilerde (istersen 

şöyle davran vb.) bulunmamalısınız. Bu tepkilere, yansıtıcı dinleme 
yaptıktan sonra başvurabilirsiniz. Yansıtıcı dinleme ile (yukarıdaki 

örnekte olduğu gibi) çocuk “Annem beni eleştirmedi veya yargıla-
madı; sadece anladı.” diye düşünür. Bu anlaşılma duygusu 
ise çocuğu daha fazla konuşmak üzere yüreklendirir. Çocuk 
“Öyleyse bundan sonra anlatacaklarımı da anlayabilir.” diye 
bir çıkarım yaparak ebeveyni ile bu tarz paylaşıma girmiş ol-
maktan haz alır. Tekrarlamak gerekirse vereceğiniz ilk tepki 
çocuğu, hissini ona geri yansıtmak şeklinde olmalıdır. 

Yansıtıcı dinleme tepkilerine birkaç örnek cümle:
“Arkadaşlarının seni dışladığını düşünüyor gibisin.”
“Bu konu seni bayağı üzmüş görünüyor.”
“Sınav düşüncesi seni heyecanlandırıyor olmalı.”
“Çok mutlu görünüyorsun.”

Yansıtıcı dinleme tepkileri sadece olumsuz durumlarda 
değil olumlu hisler için de kullanılmalıdır. Böylece ebeveyninin 
kendisini anlayabildiğini gören çocuk ile ebeveyn arasında 
sağlıklı bir iletişim bağı kurulmuş olunur. 

Yansıtıcı Dinlemede Şunlara Dikkat Etmelisiniz:

Öncelikle belirtmeliyim ki; yansıtıcı dinleme sonrası hem 
siz hem de çocuğunuz biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü çocu-
ğunuz yıllarca tanıdığı ebeveyninin verdiği tepkiyi değişmiş 
bulunca garipseyeceği için başlangıçta dikkate almayabilir. 
Yapmanız gereken çocuğun alışması için ısrarla aynı yöntemi 
kullanmanızdır. Çünkü siz değiştiniz diye çocuğunuzun he-
men değişmesini beklemeniz hata olur. Sabır gösterin ve vaz-
geçmeyin. Ancak, o zaman çocuğunuz sizin samimiyetinize 
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inanır. Ayrıca başlangıçta bu yöntemi çok sık kullanmamaya 
dikkat edin, aksi takdirde çocuğunuza sıkıcı gelebilir ve çocu-
ğun iletişimden kaçmasına neden olabilir.

Etkili Bir İletişim için Sorun Sahibine Göre 
Uygun Yaklaşım Belirlenmeli

Yukarıda da belirttiğim gibi etkili iletişim için evvela etkili 
dinleyebilmek gerekir. Evet, dinleme becerilerine sahip olan 
ve muhatabına gereken saygıyı gösteren birey “Nasıl tepki 
vermeliyim?” diye düşündüğünde evvela “Sorunu yaşayan 
kim?” diye düşünebilmelidir. Çocuğa uygun tepki vermek 
yaşanan sorunun devam etmesini önleyeceği gibi yeni prob-
lemlerin oluşmasını da engelleyecektir. Bu sebeple, çocuğa 
verilecek tepki çok önemlidir. 

Sorunu Yaşayan Kim?

 Herhangi bir konudan dolayı üzülen, gerilen, sıkılan, 
engellenen çocuk ise; sorunu yaşayan çocuktur. 

 Yine herhangi bir durumdan dolayı üzülen, gerilen, sıkı-
lan, engellenen ebeveyn ise; sorunu yaşayan ebeveyndir. 

 Kimi zaman ise ortada sorun yoktur. Çünkü her iki taraf 
da engellenmiyordur. Ama ebeveynin kendince bazı mese-
leleri problem olarak algıladığı görülür. Bu durumda kendini 
toparlaması gereken ebeveyndir.

 Sorun sahibi çocuksa; arkadaşları ile kavga eden çocu-
ğun karşısında ebeveyn, sorun sahibinin kendi çocuğu oldu-
ğunu bilmeli, ona göre tepki vermelidir. Veya kalemi kaybolan 
çocuğun sorunu ona ait olduğu gibi ertesi güne ödev yetiştir-
mek zorunda olan çocuk da yine sorun sahibidir. Çünkü bütün 
bu durumlarda engellenen, üzülen vs. çocuktur. Sorun sahibi 
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çocuksa etkili bir dinleme akabinde yapılacak olan çocuğa so-
rununu çözmek üzere destek olmaktır. Fakat burada destekten 
kastım ebeveynin çocuğa ait sorundan dolayı sinirlenmesi veya 
çocuğun sorunu kendi sorunuymuş gibi çözmesi değildir. Ebe-
veyn çocuğuna balık vermek yerine balık tutmayı öğretmelidir. 
Çocukların yaşayarak öğrenmelerine zemin hazırlanmalıdır.

Ebeveyn Nasıl Yaklaşmalı?

 Ebeveyn sanki sorun kendisine aitmiş gibi bir duyguya 
kapılmamalı ve buna bağlı sinir, heyecan, korku, öfke duygu-
larıyla tepki vermemelidir. Ebeveyn, sorunun kendisine ait ol-
madığını asla unutmamalıdır.

 Yukarıda da belirttiğim gibi yansıtıcı dinleme yani etkin 
dinleme akabinde ebeveyn çocuğa çözüm alternatifleri konu-
sunda yardım etmelidir. 

 Ebeveyn duygularını çocuğa yansıttıktan sonra “Senin 
için ne yapabilirim?” diye söze başlayabilir. “Konuşmak istersen 
birlikte ne yapabileceğini düşünelim.” diye devam edebilir.

 Çocuk isteksizse asla ısrar edilmemeli ve çocuğun ha-
zır oluşu beklenmelidir. 

 Şayet imkân ve ortam müsait ise, en güzeli bir kâğıt alı-
narak çözüm alternatiflerinin kâğıda aktarılmasıdır. Çözüm al-
ternatifleri sunulurken ebeveynin yorum yapmadan, kesinlikle 
uygulanamayacak bile olsa her şeyi yazması gerekmektedir.

 Çözümler konusunda daha ziyade çocuğun alternatif 
sunması sağlanmalıdır.

 Çözüm önerileri sıralandıktan sonra en uygun seçenek 
konusunda çocuk yönlendirilebilir. Bunun için en etkili yöntem 
sırayla hatalı çözüm önerilerinin elenmesi ve böylece doğruya 
ulaşabilme yöntemidir.

 Çözüm alternatifi üretme işi ebeveyn için basit gibi 
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görünse de çocuğun hemen her sorunu için yapılabilir. Ebe-
veyn sabırla bunu uygulayabilirse bir süre sonra çocuk bir 
yetişkine ihtiyaç duymaksızın doğru çözümü kendi bulabile-
cektir. 

 Bu yöntem çocuğa balık tutmayı öğretir, balık vermez. 

 Sorunu yaşayan ebeveynse: Yukarıda da belirttiğim 
gibi engellenen ebeveynse, ebeveyn sorunu yaşayanın kendi-
si olduğunu düşünmeli ve ona göre tepki vermelidir. Örneğin, 
çocuklarının gürültüsünden dolayı komşusuyla konuşmakta 
güçlük çeken kadın veya çocuğu okuldan geç geldiği için 
merak eden anne sorunu yaşayan konumdadır. Bu örnekler 
artırılabilir. Burada soruna neden olan çocuk olsa bile sorun 
sahibi yani sorunu yaşayan önemlidir. Olaya bu pencereden 
bakılmalı ve ona göre çocuğa yaklaşılmalıdır. Peki ebeveyn 
bu gibi durumlarda nasıl davranmalıdır:

 Ebeveyn duygusal anlamda ne kadar zorlanırsa zorlar-
sın çocuğu suçlarcasına çocuğa yaklaşmamalıdır. 

 Olması gereken; ebeveynin çocuğunu yaşadığı süreç-
ten dolayı çektiği sıkıntıdan haberdar etmesidir. Yani “ben 
dili”ni kullanarak yaşanan durumu yorumlamasıdır. İletişimde 
“sen dili”nin kullanılması iletişimi engellerken “ben dili” iletişi-
min nitelikli olmasını sağlar. 

 Ebeveyn kendisini ifade ettikten sonra bundan sonra ne 
yapılacağı konusunda çocukla anlaşma yapmalıdır.

Etkili Bir İletişim İçin “Sen Dili” yerine “Ben Dili”

Toplum içinde insanların yakındıkları en büyük konu, an-
laşılamamak veya yanlış anlaşılmaktır. Bu sebeple insanların 
tartıştıklarını ve hatta iletişimlerini kestiklerini görüyoruz. Bu 
durum en kalabalık meclisler için geçerli olduğu gibi en kü-
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çük birimler için de geçerlidir. Ve aile de bu birimler arasında 
en önemli olan birimdir. Çünkü ne kadar sağlam temelli aileler 
kurulursa o denli sağlıklı nesiller yetişecek ve bu da sağlıklı 
toplumların oluşumunu sağlayacaktır. Bu sebeple evvela aile 
üyelerinin birbirlerini yanlış anlamamaları ve daha da önemlisi 
doğru anlamaları gerekmektedir. Bireyin muhatabı tarafından 
doğru bir şekilde anlaşılabilmesi ve muhatabından buna bağlı 
olarak uygun yaklaşımlar görebilmesi için kendisini doğru bir 
biçimde ifade edebilmesi gerekir. Birey kendini doğru biçimde 
ifade etmezse yanlış anlaşılabilir ve sorunlar çözümlenmek ye-
rine daha da büyüyebilir. Konuyu ebeveyn-çocuk ilişkisine in-
dirgeyecek olursak yine aynı tabloyu görürüz. Ebeveyn kendi-
ni ifade etmede yanlış tepkiler verdiği hatta çocuğu duygusal 
anlamda zorladığı için çocuk ebeveyni anlamakta güçlük çe-
ker ve nasıl davranacağını bilemez, daha doğrusu hatalı dav-
ranışında ısrarcı olur. Ve bütün bu durumlar ebeveyn-çocuk 
sürtüşmelerine, akabinde de kopuk ilişkilere neden olur. Bu 
sebeple ebeveynin ideal tepkiler vermesi oldukça önemlidir. 
Ebeveyn sorun yaşıyorsa, yani yaşanan durumda sorun sahibi 
ebeveynse en ideal tepki ben dilini kullanarak konuşmaktır.

Ne anlama gelir “sen dili” ve “ben dili?”

Sen dili: İletişimi engelleyen mesajlar içerir. Sen dili suç-
layıcı dildir ve genellikle kızgınlık anlarında kullanılır. Sen dilini 
kullanan birey konu ile ilgili olarak kendi üzerine sorumluluk 
almaksızın karşı tarafa yüklenir. Sen dili soruna odaklı cümle-
ler içerir.

Birkaç sen dili örneği:
– “Sen” çocukça davranıyorsun.
– “Sen” beni anlamıyorsun.
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[hatalı model]

– “Sen” eve sürekli geç kalıyorsun. Sorumsuzsun.
– “Sen” hemen dediklerimi yap.
– “Sen” dağınıksın gibi… 
Cümlelerde odak noktası hep karşı taraftır. Ve bireyin bu 

tarz ifadelerle muhatabını suçladığını, aşağıladığını, eleştirdi-
ğini görüyoruz.

Bu tarz yaklaşımlarla sorunlar çözümlenmeyeceği gibi ak-
sine daha da büyür. Ebeveynin bu ifadeleri ya çocuğu tahrik 
eder ve tartışmalara neden olur ya da ebeveyn bu ifadeleri ile 
çocuğunu pasifleştirir, özgüven sorununa neden olur. Kısaca-
sı sen dili kullanan ebeveyne çocuğun anlayıp zedelenmeden 
uygun tepkiler vermesi beklenemez.

Ben dili: Sen dilinin aksine ben dili suçlayıcı değildir ve 
yargılamaz. Sorumluluk mesajları içerir. Yani yaşanan sorunla 
ilgili olarak birey sorumluluğu üzerine alır. Ebeveynin bu yakla-

Sen eve sürekli 
geç kalıyorsun.
Sorumsuzsun.
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şımına maruz kalan çocuk tahrik olmayacağı için, gereksiz tar-
tışmalar başlatmayacağı gibi kendisine yönelik hoş olmayan 
bir ifade ile karşılaşmadığı için özgüven sorunu da yaşamaz. 
Ben dili çözüme odaklı cümleleri içerir. Ben dilini kullanan bi-
reyin amacı, karşı tarafı duygularından ve düşüncelerinden 
haberdar etmektir. Evet, ebeveyn herhangi bir durumdan ötü-
rü sıkıntı yaşıyorsa bunu mutlaka ben dili ile ifade etmelidir. O 
zaman çocuğu tarafından anlaşılabildiğini ve çözüme ulaşa-
bildiklerini görecektir. 

Unutmayın sen dili kullanılarak oluşturulan her cümle ben 
dili ile de ifade edilebilir. 

Şimdi yukarıda sen diline örnek verilen cümlelerin ben dili 
ile ifade edilişlerini görelim:

– “Ben” olaylar karşısında küsmeni hem sana yakıştıramı-
yor hem de sinirleniyorum.

– “Ben” anlaşılmadığımı düşünüyorum.
– “Ben” eve geç geldiğin zamanlar seni çok merak ediyo-

rum. Geç geleceğin zaman telefon etmen gerektiğini düşünü-
yorum.

– “Ben” dediklerimi sebep olmaksızın ertelemenden hoş-
lanmıyorum.

– “Ben” dağıttıklarını toplamadığın zaman çok yoruluyo-
rum. 

Bu şekilde, ben dili ile kendini ifade etmeye çalışan ebe-
veyn çözüme daha fazla yaklaşacaktır. Çünkü bu uzlaşmacı 
yaklaşım akabinde ebeveyn gerekirse çocuğuyla biraz daha 
uzun konuşarak sonuca yaklaşacaktır. 

NOT: Ebeveyn ben dilini kullanırken ses tonuna ve beden 
diline dikkat etmelidir. Aksi takdirde kullanılan ben dilinin bir 
anlamı kalmaz.
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DİSİPLİN

Disiplinin Anlamı

Davranışların kurallar ve toplum düzeni çerçevesinde şe-
killenmesidir. Disiplin, çocuk eğitiminin kaçınılmaz bir parçası-
dır. Bununla birlikte birçok ebeveyn çocuklarını disipline ede-
bilme uğruna hatalı yaklaşımlara başvurabilmektedir. Mesela 
tek başına uygulanan ceza veya sözel veya fiziksel şiddet 
bu hatalı yaklaşımların başında gelir. Olması gereken disiplin 
anlayışına göre çocuğun iç denetimini yani bir başka deyiş-
le otokontrolünü sağlaması gerekir. Aksi takdirde ebeveynine 
bağlı olarak davranışlarına düzen getiren çocuk disipline edil-
miş sayılmaz. Disipline edilmiş çocuk, her ortamda gerekirse 
hatalar karşısında muhakeme yetisini devreye sokabilen ve 
kendisini hatalara karşı frenleyebilen çocuktur. Örneğin ebe-
veynin sert ikazlarından dolayı ebeveyninin bulunduğu ortam-
larda küfür etmeyen fakat sokağa çıktığında kendisini engelle-
meyip rahatlıkla küfür eden çocuk disipline edilmiş sayılmaz. 
Bir başkasına –ki bu ebeveyn bile olsa– bağlı disiplin sadece 
yüzeysel anlamda bir disiplin görüntüsünden başka bir şey 



Lütfen! Benim İçin...

102

değildir. Bu tarz bir yüzeysel disiplinin ana nedeni ise yuka-
rıda vurguladığım gibi hatalı disiplin yöntemleridir (şiddet, ceza 

vs…). Çocuğuna içselleştirilmiş bir disiplin anlayışıyla doğruları 
öğretmek isteyen ebeveyn öncelikle şunları yapmalıdır:

Disiplin İçin 10 Altın Öğüt

 Çocuk disipline edilirken sert ve rencide edici bir üslup 
kullanılmamalıdır. 

 Çocuğun eleştirilmesi, başkaları ile kıyaslanması, ona 
hakaret edilmesi, etkili disiplin anlayışına oldukça terstir. 

 Disiplin için evvela sevgi iletişimi ve karşılıklı güven ge-
rekir. Her şeye rağmen sevildiğini ve kendisine güvenildiğini 
bilen çocuğun doğruları kabul etmesi ve yanlışları reddetmesi 
daha mümkündür.

 Çocuğunu disipline etmek isteyen ebeveyn, öncelikle 
çocuğuna bu konuda etkili model olabilmelidir. 

 Bazı davranışların cezası kendi içindedir. Ebeveynin 
bu tarz durumlar için ekstra bir yaptırım uygulamasına gerek 
yoktur. Örneğin; yemek yemeyen çocuk aç kalır. Açlık, yemek 
yememeye denk bir cezadır. Bu durumda çocuğa abur cubur 
vermemek yeterli bir yaptırımdır. Ebeveynin yemek yemeyen 
çocuğuna bağırması veya değişik cezalar vermesi anlamsız-
dır. Aynen bunun gibi ödevini yapmayan çocuk da zayıf not 
alır. 

 Çocuğu disipline edebilmenin en güzel yöntemi; ebe-
veynin müdahalesi olmaksızın çocuğun kendi davranışının so-
nucuna katlanmasıdır. Mesela geç uyanan çocuk, okula geç 
kalır. Bu durumda ebeveyn çocuğunu okula yetiştirme çabası 
içine girmezse çocuk erken uyanma davranışını daha çabuk 
öğrenecek ve bunun için bir yetişkine ihtiyaç duymayacaktır. 
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 Çocuğa her defasında farklı cezalar vermek yerine ev 
içinde birtakım kurallar ve kurallara uymayanların karşılaşa-
cakları sonuçlar belirlenmelidir. Örneğin eve sürekli geç ge-
len çocuğa; ebeveyn her defasında kızıp farklı cezalar vermek 
yerine geç gelindiği zaman çocuğun hangi sonuca katlanmak 
zorunda kalacağı, çocuğun da fikri alarak belirlenmelidir. Ve 
her defasında aynı sonuç devreye sokulmalıdır. Böylece ço-
cuk zamanla hataları karşısında karşılaşacağı sonuçları önce-
den bileceğinden kendini daha çabuk frenleyebilecektir. 

 Çocukta gözlemlenen olumsuz davranışlardan ziyade 
olumlu davranışlara yoğunlaşılmalı ve bu olumlu davranışlar 
pekiştirilmelidir. Örneğin yalan söyleyen bir çocuk gözlemlen-
meli ve dürüst olduğu en ufak bir durumda bile onure edil-
melidir. Bunun dışında çocukta gözlemlenen tüm olumlu dav-
ranışlar karşısında abartıya girilmeksizin duyulan memnuniyet 
dile getirilmeli ve bu olumlu davranışların faydaları üzerinde 
durulmalıdır.

[doğru model]

Birgün
çocuğun biri doğruyu 

söylememiş.
Sonra ne olmuş 

baba, yalan çok kötü 
bir şeymiş.



Lütfen! Benim İçin...

104

 Çocukla birebir sohbet ortamları oluşturulmalı ve çocu-
ğun yaş seviyesine göre birtakım hikâyeler anlatılarak doğru-
lar öğretilmeli, hatalar yerilmelidir.

 Çocuğa ve özellikle de ergene zevk alacağı ve enerjisi-
ni boşaltacağı zeminler oluşturulmalıdır. Yeterince deşarj olan 
çocuk, yaşamını çok daha çabuk düzenler.

Önce Sevgi İletişimi Sonra Disiplin

[hatalı model]

Disiplinin ana amacı çocuğun davranışlarında dengeyi 
sağlamak ve onu, doğru davranış kalıplarına yönlendirmek-
tir. Çocuğun; ebeveyninden gelen yönlendirmeleri kabulü 

Bir daha yalan
söylersen çok fena 

olacak, şimdi odana git
cezalısın.
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ile aile içi sevgi diyaloğu arasında kuvvetli bir bağ vardır. 
Yani ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişki ne kadar olumlu ise 
çocuğu disipline etmek o kadar mümkündür. Her ebeveyn 
çocuğunu sever, ancak bu sevginin ve içtenliğin çocuğa 
hissettirilmesi önemlidir. Şayet ilişkiler yozlaşmışsa, saygı 
tüketilmiş ve sevgi iletişimi asgariye inmişse çocuğu disipli-
ne etmek bir yana, her geçen gün çocuktaki hatalı davranış 
kalıpları artacaktır. Aslında bu, hemen her birey için geçerli-
dir. Yani diyaloglarımız kiminle daha güçlü ise ve kimin daha 
fazla içten olduğunu düşünüyorsak o bireylerden gelen uya-
rıları ve eleştirileri daha fazla dikkate alırız. Aynen bunun gibi 
çocuğun ebeveyninden gelenleri kabulü için öncelikle ebe-
veyninin samimiyetine inanması gerekir. Çocuk “Gerçekten 
benim iyiliğim için böyle davranıyorlar.” diye düşünmelidir. 
Aksi takdirde çocuk anne-babasından gelenleri inat tepkileri 
ve hatta kimi zaman intikam amaçlı tepkilerle karşılayacak-
tır. Ve böylece ebeveynin istedikleri ile çocuğun yaptıkları 
zıtlaşacak ve bu da, çocuğun davranışlarını kontrol altın-
da tutmayı zorlaştıracaktır. Bu durumda olduklarına inanan 
ebeveynlerin öncelikli amacı, yıpranan sevgi kavramını güç-
lendirmek olmalıdır. Örneğin; çocuğunun, büyüklere karşı 
saygısız konuşmalarının önüne geçmek isteyen, fakat aynı 
zamanda birçok konudan ötürü çocuğuyla sürekli tartışan 
bir ebeveynin ilk amacı, çocuğunun saygısız davranışlarını 
engellemek olmamalıdır. İlk amaç ebeveyn-çocuk ilişkisinde 
temeli onarma adına paylaşımların ve sevgi diyaloğu kurula-
bilecek ortamların artırılması olmalıdır. Burada sabırlı olmak 
çok önemlidir. Ancak biraz zaman geçtikten sonra, çocuk 
ebeveyninin samimiyetine inanacak ve ebeveyninden gelen 
ikazları dikkate alabilecektir.
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[hatalı model]

Dayak Etkili Bir Disiplin Metodu Olabilir mi?

Bu soruya çok net bir cevap verip cevabımın izahını yap-
mak istiyorum. Dayak, kesinlikle bir disiplin metodu değildir, 
hele etkili bir disiplin metodu hiç değildir. Birçok ebeveynin 
kullandığı dayak ile disipline etme metodu ebeveyni amacı-
na ulaştırıyor gibi görünür. Fakat ebeveyn, bu şekilde çocuğa 
kazandırmak istediği davranışları içselleştirilmiş şekilde ka-
zandırmış olmaz. Dayak ile sadece anlık amaca ulaşılabilir. 
Ebeveyn, o an için istediğini çocuğa yaptırabilir. 

Çocuğun bir birey olduğu ve birey olmanın bütün hakla-
rına sahip olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun sınırlı gücünün 
ebeveynin gücüne denk gelmediği ortadadır. Çocuk; bundan 

Bak çok 
kızdırıyorsun beni, şimdi 

cezayı hak ettin.

Kızarsan kız...
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dolayı dayak karşısında kendisini savunamaz. Dayak atmanın 
çocuğun kişilik ve psikolojik yapısı açısından da çok ciddi za-
rarları vardır. Bu zararları şöyle sıralayabiliriz:

 En büyük dayanağı ebeveyninden gelen sevgi olan ço-
cuk, dayak ile birlikte bu sevgiyi yitirdiğini düşünür. Anlık olu-
şan bu düşünce zamanla ebeveyn-çocuk ilişkisini ileri boyutta 
zedeler. 

[hatalı model]
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 Çocuk kendisine dayak atıldığı esnada kendisini ebe-
veynine karşı savunamaz. Bu, da çocuğun özgüvenini zede-
ler.

 Çekingen, ürkek ve pasif bir kişilik yapısı oluşabilir. 
 Çocuk ebeveynini modeller. Kendisine kızıldığı için da-

yak yiyen çocuk, en ufak bir tartışmada kardeşine veya çevre-
sindeki diğer insanlara fiziksel şiddet uygulayabilir. 

 Saldırganlığın temelindeki sebeplerden biri çocuklukta 
yaşanan fiziksel şiddettir. 

 Bütün bu zararları öğrendikten sonra eminim ki artık da-
yak olgusunun üzerine bir hat çekersiniz. Unutmayın ki; dayak 
atmadan da başarıya ulaşılabilir.

Hayır’ın Cazibesi Vardır

Çocuğunuza “hayır”larınızı kabul ettiremiyor musunuz? Siz 
‘hayır’ dedikçe o dediğini yaptırmak için ısrar mı ediyor? Ço-
cukların “hayır”a cevapları “hayır” olur. Çocukların fıtratların-
da merak olgusu çok yoğundur. Çevrelerinde bulunan birta-
kım hadiseleri veya objeleri incelemek ve öğrenmek isterler. 
Engellenmek onları çok rahatsız eder. Özellikle de çocukların 
mantığına uygun bir açıklama getirmeksizin “hayır” derseniz 
çocuk sizi anlayamadığı için daha fazla inatlaşır. Hayır deni-
lenin ardındakini merak eder. Dediğini yapma arzusu artar. 
Oysa, özellikle de okul öncesi dönemde çocuğu bazı noktalar-
da frenlemeniz için gerekirse farklı stratejiler geliştirebilirsiniz. 

 Öncelikle çocuğu gerekmedikçe engellemeye çalışma-
yın. Yani her şeye “hayır” demeyin. 

 Çocuklarınızdan istediklerinizi onlara açıklayarak su-
nun. “Sana açıklama yapmak zorunda değilim.” tarzındaki 
cümleleri kesinlikle kullanmamalısınız. 
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 Bunun dışında özellikle yapmanız gereken; çocuğu bir 
davranışından dolayı engellemeniz gerektiğinde engellediği-
niz davranışa bir alternatif sunmanızdır. Israrla dışarıya çık-
mak isteyen çocuğunuza sadece “hayır” demek yerine evde 
yapılabilecek güzel uğraşları alternetif olarak sunabilirsiniz. 

 Çocuğunuzda istediğiniz her ne ise, bunun sizin için 
olan önemini çocuğunuza aktarmalısınız.

 Çocuğunuzdan bir şey istediğinizde kullandığınız ses 
tonu ve mimikleriniz çok önemlidir. Çocuğun karşısında sami-
mi olmalısınız ve çocuğunuz bunu hissetmelidir. 

 Kızgınlık içeren mesajlar göndermemeye dikkat etmeli-
siniz. Ancak o zaman çocuğunuzun sizinle inatlaşmak yerine 
dediğinizi yapması daha mümkün olacaktır. 

İkazlarınız Yapıcı Olsun Yıkıcı Değil!.. 

Zaman zaman çocuğunuzun hatalarını görüyor; bu ne-
denle çocuğunuzu ikaz etmek istiyorsunuz. Ve ikazlarınız ne-
ticesinde çocuğunuzun dediğinizi yapmasını istediğiniz gibi 
bir daha aynı davranışı tekrarlamamasını istiyorsunuz. Bütün 
bu isteklerinizin gerçekleşmesi için çocuğunuza yapıcı ikaz-
larla yönelmek zorundasınız. Aksi takdirde çocuğunuzun ha-
talı davranışının önüne geçemediğiniz gibi farklı sorunların da 
türemesine neden olursunuz. 

Geçenlerde bir yolculuk esnasında gözlemlediğim bir 
olayı sizinle paylaşmak istiyorum: “Bir anne ve kızı otobüsün 
orta sıralarından birinde oturuyorlardı. Otobüsün ön sırala-
rında da sanıyorum tanışık oldukları bir aile vardı. Yaklaşık 
5-6 yaşlarındaki kız çocuğu, sık sık ön koltukta oturan ailenin 
yanına gidiyor ve şarkı söylemek istiyordu. Bir süre sonra, 
aile üyeleri ve diğer yolcular rahatsız olmaya ve rahatsızlık-
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larını yavaş yavaş belli etmeye başladılar. Bunu fark eden 
anne; kızını engellemek üzere kızına seslendi. Fakat bu ses-
lenişte, hem öfke, hem de tehdit vardı. Kız çocuğu inanılmaz 
derece rencide olmuş ve korkmuştu. Ürkerek ve utanarak 
annesinin yanına doğru yürüdü.” Bu muameleyi belki sizler 
de çok defa yapmışsınızdır. Bu şekildeki ikazlarla çocukla-
rınıza doğru olanı öğretmiş ve onları yanlış olandan da me-
netmiş olmazsınız. Bilakis yeni sorunların oluşmasına neden 
olursunuz. Mesela; bu olayda çocukta bir özgüven problemi 
oluşabileceği gibi, sosyal fobi veya anneye karşı öfke de 
oluşabilir. Oysa anne çocuğuna seslenirken düz bir ses to-
nunu tercih etmiş ve yanına çağırdıktan sonra örneklendi-
rerek ikaz etmiş olsaydı hem sorunu çözmüş hem de kızı 
ile arasındaki bağı kuvvetlendirmiş olacaktı. Bu sebeple, 
çocuklarınızı toplum içinde yüksek ses ile ikaz etmemeye 
özen gösterin. Bunun yanında ikaz ederken vurgularınıza ve 
mimiklerinize dikkat edin.
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ÇOCUK YETİŞTİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

1. Çocuklarınızı Bir Pedagog Gibi 
Gözlemleyebilmelisiniz

Çocuğunuzu daha iyi tanımak ve ona daha fazla yardımcı 
olmak mı istiyorsunuz? Öyle ise iyi bir gözlemci olabilmelisi-
niz. Çocukların hemen her davranışları veya tepkileri onların 
dünyasında bir anlam taşır. Genellikle davranışları ve diğer 
bütün tepkileri karakteristik özelliklerinin veya ruhsal yapıları-
nın bir yansımasıdır. Çocuklarda duygular ve düşünceler aynı 
şeyi söyler. Bu bağlamda değerlendirecek olursak diyebiliriz 
ki, çocukların davranışlarında gösterdikleri onların genel ya-
pılarıdır. Yani davranışlarının içlerinden geçeni yansıtmama-
sı olanaksızdır. Bunun dışında, çocuklar her an yeni bir şey 
öğrenirler ve çok hızlı bir gelişim sürecinden geçerler. Her 
davranışlarının ayrı bir amacı vardır. Çocuklarını iyi gözlem-
leyebilen ebeveynlerin onları daha iyi anlayabildiklerini ve do-
layısıyla da çocukları ile yakın diyalog halinde olabildiklerini 
görürüz. Çocuklarının davranışlarını rastgele tepkiler dışında 
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anlamlı tepkiler olarak değerlendirmek üzere gözlem yapan 
ebeveynler, çocuklarına gerçekten değer verdiklerini hisset-
tirirler. Bu değeri zamanla fark eden çocuk, ileriki yıllarında 
ebeveyni tarafından anlaşılma duygusunu yoğun olarak ya-
şayabildiğinden akranlarına oranla çok daha az problem ya-
şayacaktır. Bu sebeple, çocuklarınızı bir uzman edasıyla has-
sasiyetle gözlemleyin. Böylece onları daha iyi tanıyacak ve 
ilişkinizi geliştireceksiniz. İyi bir gözlem için çok kitap okumayı 
ve zaman zaman uzmanlarla konuşmayı ihmal etmeyin. Bir 
farklılık gördüğünüz an ise çocuğunuzu sakın etiketlemeyin, 
hemen bir uzmandan yardım isteyin.

2. Çocukların Hayatında İki Riskli Dönem

Dikkat edin

Genel anlamda çocuk yetiştirmek özveri ister ve çok kolay 
değildir. Çok hassas zamanlar vardır. İşte bu zaman dilimleri 
arasına iki dönem vardır ki; ebeveynler bu dönemlerde hem 
çok dikkatli davranmalı hem de çok sabırlı olmalıdır. Bu dö-
nemlerin ilki 3-5 yaş dönemi; diğeri ise ergenlik dönemidir. 

 3-5 Yaş Dönemi

Çocuk 3 yaşına kadar içinde yaşadığı dünyayı inceler. 3 
yaşlarına doğru ise çocukta artık “ben” bilinci oluşur. Toplum 
içinde kendisini fark eder ve fark ettirmek ister. Kişiliğinin henüz 
oluşmaya başladığı bu dönem çocuğu, paylaşmayı reddeder; 
her şeyin kendisine ait olduğunu düşünür, “ben” ile başlayan 
cümleler kurar, inat davranışları vardır veya kendisini fark et-
tirmek için olumsuz davranışlara başvurur. Genellikle 5 yaşı-
na kadar süren bu dönemde, çocuk eğitimi oldukça önem arz 
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eder. “Nasıl olsa çocuk, aman üzülmesin.” diye ebeveyn ço-
cuğun tüm isteklerini onaylarsa hatalı bir yaklaşımda bulunmuş 
olur. En kalıcı eğitimin bu dönemde verilen eğitim olduğunu 
unutmayın. Bu dönemde çocuğu anlamak, ona saygı duymak, 
onunla sık sık konuşmak, toplum içinde çocuğu sindirici dav-
ranışlarda bulunmamak gerekir. Hatalı yaklaşımlar bu dönem 
çocuğunu agresif yapabileceği gibi güvensiz, içe kapalı bir 
çocuk da yapabilir. 

 Ergenlik Dönemi

3-5 yaş çocuğu her şeye ‘benim’ derken ergen çocuk 
düşüncelerini sahiplenir, “bana göre” diye başlayan cümleler 
sarf eder. Her şeyin doğrusunu bildiğine inanır. Çevresinde-
kileri eleştirir ve beğenmez. Karakteri yavaş yavaş oturmaya 
başlar. İnat ve sinir tepkileri görülür. Ebeveyn, ergenin karak-
terinin oluştuğu bu dönemin geçici olduğunu unutmamalı ve 
kendi doğrularını çocuğa kabul ettirmeye çalışmamalıdır. Er-
genin üzerine gidilirse, ergen anlaşılmadığını düşünür ve ev-
den maddeten veya manen uzaklaşabilir. 

Bu iki dönem sağlıklı geçirilebilinirse ebeveyn çocuğu ile 
ciddi problemler yaşamaz denebilir. Biraz hassasiyet ve sa-
bır, işte bu kadar...

3. Çocuğunuzla Güç Çatışmasına Girmeyin, 
Kaybedersiniz

Sebep ne olursa olsun, çocukla güç çatışmasına girmek 
baştan mağlup olmak demektir. Çünkü çatışmayı kabul, yani 
çocuğun meydan okumasına karşılık vererek çatışmayı kabul 
etmek, çocuğunuzun gücünü kabul anlamına gelir. Oysa si-
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zinle çatışma içinde olan kişi çocuğunuz, sizin rakibiniz değil. 
Onunla eşit güçte değilsiniz. Burada kastedilen bedensel güç 
değil, annelik veya babalık statüsünün gücü. Her tartışmanın 
veya çatışmanın neticesinde birinin dediği olacaktır. Neticede 
sizin dediğiniz de, çocuğun dediği de olsa siz kaybeden ko-
numunda olacaksınızdır.

[hatalı model]

Kazanan taraf siz olursanız; çocukta size karşı kin duygu-
ları baş göstermeye başlar. Çocuk “Ben büyüdüğüm zaman 
siz görürsünüz.” diye düşünür. Ve kimi zaman bu durum inti-
kam duygularının başlamasına neden olur. Buna bağlı olarak 

Ne halin varsa 
gör.

Galiba ben daha 
güçlüyüm, annem pes 

etti.
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ebeveyn-çocuk arasındaki bağ her tartışmada biraz daha de-
forme olur. Bu durumda başlangıçta kazanmış gibi görünse-
niz de ilişki süreci açısından çocuğunuzu kaybedebileceğiniz 
için kayıptasınız.

Çatışmayı çocuk kazanırsa; çatışma sonucu gücünü gör-
mek çocuğa haz verecek ve çocuk en ufak meselede çatışma 
başlatacaktır. Ve aile içinde ebeveyn- çocuk münasebeti gi-
derek artan çatışmalı süreçle devam edecektir.

Öyleyse; çatışma anında konu dondurulmalı ve daha son-
ra konuşulmak üzere ertelenmelidir. Ebeveyn ilk etapta sorum-
luluğu üzerine alarak ve ben dilini kullanarak; “Bu yaşadığımız 
olay beni çok rahatsız etti, benim biraz dinlenmeye ve düşün-
meye ihtiyacım var, istersen sen de biraz düşünebilirsin. Bu 
konuyu daha sonra (... zamanda) konuşalım.” demelidir.

4. Nasıl Bir Çocuk İstiyorsanız, 
Öyle Anne-Baba Olmalısınız!

Çocuklarınızın sizi model aldığını asla unutmayın. Özel-
likle de okul öncesi dönem çocuğu, ebeveyninin hemen he-
men bütün davranışlarını örnek alır. Siz ona belli bir davranışı 
kazandırmak için belki saatlerce konuşur, uyarılarda bulunur-
sunuz. Ancak öğretmeye çalıştığınız davranışı, çocuk sizde 
görmüyorsa hiçbir anlam ifade etmez. Bağırarak “Bana bağır-
ma!” diyen bir annenin sözü, çocuk için hiç de geçerli değildir. 
Çocuk şöyle düşünür: “Bağırmak kötü bir şeyse niçin annem 
bağırıyor? Yok eğer kötü değilse ben niçin bağırmayayım?” 
Bu şekilde çocuğu ikilemde bırakmış olursunuz. Aynen bunun 
gibi olumlu davranışların kazanımı için de ebeveyn, davranış-
larına dikkat etmelidir. Mesela çocuğunuza paylaşma dav-
ranışını kazandırmak istiyorsanız bunun önemini anlatmanın 
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yanında sizin bir şeylerinizi çocuğunuzla veya ailedeki diğer 
üyelerle paylaşmanız öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıra-
caktır. Unutmayın ki çocuğun aklında kalan ve onda yerleşen 
davranışlar uyarılarınızla değil, yaptıklarınızla öğrettiğiniz dav-
ranışlardır. 

Size saygı duymasını istiyorsanız önce siz ona saygı du-
yun. Size güvenmesini istiyorsanız önce siz ona güvenin. 

5. İyi Anne-Baba Olmayın. Sorumlu 
Anne-Baba Olun... 

Daha çocuk dünyaya gelmeden anne babalarda çocukla-
rı ile ilgili birtakım hayaller başlar. Onlar için en iyiyi yapabilme 
kaygısı ve heyecanı sarar anne babaları. Bu duygu hemen

[hatalı model]

Ayakkabılarım.

Tamam yavrucum, 
şimdi yemeğini yedireyim, 

bağcıklarını bağlıyacağım.
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her ebeveynde görülebilecek fıtri bir duygudur. Ancak bu duy-
gu, çok zaman doğumdan sonra da devam ederek ebeveyni 
birtakım hatalı davranışlara iter. Şöyle ki ebeveynler, iyi anne-
baba kategorisinde anılırlar. İyi anne-babalar çocukları için her 
şeyi yapmaları gerektiğine inanırlar. Yemeklerini yedirme, ayak-
kabılarının bağcığını bağlama, çocuğun ödevini yetiştirme, 
okula geç kalınca derse yetiştirmeye çabalama, arkadaşları ile 
kavga edince onları barıştırmaya çalışma, kalemi kaybolunca 
yenisini alma vb… birçok hatalı davranışlarda bulunurlar. Bu 
şekilde davranırken genelde iyi niyetlidirler; ancak çocuklarının 
sorumluluk bilinçlerini fark etmeden ellerinden alırlar. Örneğin; 
geç kaldığı zaman sürekli babasının özel arabasıyla derse ye-
tiştirilen çocuk vaktinde uyanma sorumluluğunu, eşyalarını kay-
bettiği zaman hemen yenisini elde edebilen çocuk, eşyalarını 
muhafaza etme sorumluluğunu öğrenemeyecektir. ‘İyi anne-
babalar,’ çocuklarının yaşayarak öğrenme fırsatlarını ellerinden 
alırlar. Oysa çocuk, sorumluluğunu yerine getirmediği zaman 
sonucuna da kendisi katlanmalıdır. Çocuk, ancak bu şekilde 
zamanla otokontrolünü sağlayabilecek ve sorumluluklarını bile-
cektir. Bu sebeple, çocuklarınızın yaş dönemlerini dikkate ala-
rak onlara birtakım sorumluluklar vermeli ve sorumluluklarını ye-
rine getirmedikleri zaman sonucuna kendilerinin katlanmalarını 
sağlamalısınız. Unutmayın; çocuğunuzun karşılaşacağı sonuç 
onu üzecek olsa da çocuk bu sonuçla nasıl davranması gerek-
tiğini, sorumlulukların önemini ve doğruları öğrenecektir. 

6. Çocukların Duygularını Bastırmayın 

Birçok anne-baba, çocukların yaşadıkları duygular kar-
şısında çocuklarına tepkisel yaklaşımlarda bulunurlar. Anne-
babalar, çocukları kendileri gibi düşünmek ve daha da ötesi 
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hissetmek zorundaymış gibi onların duygularını kontrol etme-
ye çalışırlar. 

“Bu kadar üzülecek ne var?”
“Biraz fazla gülmedin mi?”
“Ağlamamalısın!”,
“Tut kendini biraz, sakın heyecanlanma!”

gibi cümlelerle, çocuklara hissettikleri duyguları dolu dolu ya-
şama fırsatı vermezler. Çocuğa yöneltilen bu tarz yaklaşımlar 
ile çocuk “anlaşılamıyorum” duygusunu hissedebileceğinden, 
ebeveyn ile çocuk arasında iletişim kopukluğu oluşur. İletişim 
kopukluğu ile birlikte bazı çocuklarda anlaşılamamak hırçınlık-
lara sebebiyet verebilir. 

Çocuk:
– Ben bu şekilde hissediyorum; ama onlar bana inanmı-

yorlar, inansaydılar anlayabilirlerdi, diye düşünebileceğinden 
bu yaklaşım, çocuğun ebeveynine olan güvenini de zamanla 
sarsabilir. Ayrıca içinden geldiği gibi davranamamak, daha da 
ötesi hissedememek çocukta gergin tepkilere, gergin tepkiler 
de zamanla birtakım davranış bozukluklarına neden olur. Bütün 
bu sebeplerden dolayı çocuğunuzun duygularına ket vurmayın 
veya sınır getirmeyin. Sadece onu anlamaya çalışın. 

“Üzüntünü anlayabiliyorum, senin için yapabileceğim bir 
şey var mı?” demek çoğu zaman çocuğunuz için binbir te-
selliden çok daha fazla etkili olabileceği gibi, “Çok mutlu gö-
rünüyorsun.” şeklindeki bir cümle de çocuğun mutluluğuna 
mutluluk katacaktır. 

7. Çocuğunuza Saygı Duyun ki Özsaygısı Gelişsin

Özsaygı, bireylerin kendi kendilerine duydukları saygı an-
lamına gelir. Bireylerdeki özsaygı kendilerine duyulan saygın 
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yaklaşımlarla doğru orantılıdır. Gerek davranış ve gerekse 
konuşmalar bazında birey olduğu unutulmayan, kişiliğine ve 
fikirlerine saygı duyulan çocuğun benlik değeri artar. Kendi-
sinde bulunan birtakım yeterliliklere ve bu yeterliliklerle top-
lum içinde bir yeri olduğuna inanan çocuk, toplum içinde mü-
dahale olmaksızın dengeli ve kendinden emin yaklaşımlarda 
bulunur. Tam tersi kendisine, fikirlerine, davranışlarına saygı 
duyulmayan çocuk ise “Nasıl olsa bana değer vermiyorlar.” 
düşüncesi ile toplum içinde kendine değer vermez ve davra-
nış dengesini kuramaz. Çünkü özsaygısı olmayan birey “Kay-
bedecek bir şeyim yok.” diye düşünüp hatalı tepkilere yelken 
açabilir. Bu sebeple, çocuklarımızla olan konuşmalarımıza ve 
onlara yönelttiğimiz tepkilere dikkat edelim. Fikirlerine katılma-
sak bile, kendilerine saygı duyduğumuzu onlara hissettirelim. 
Bu şekilde onlara saygı duyarsak özsaygısı varolan bireyler 
yetiştirmeye vesile olabiliriz.

8. Hiçbir Çocuk Kitap Çocuğu Değildir

“Kitap çocuğu” olarak isimlendirilen çocuk, kitaplardaki 
tüm gelişim özelliklerini aynen gösteren çocuktur. 

Birçok ebeveyn, çocuklarını ve özellikle de ilk çocuklarını 
daha iyi tanımak ve incelemek için çeşitli kitaplar okur ve ebe-
veyn olarak kendilerini geliştirmek ister. Bu davranışları olduk-
ça güzel ve önemlidir. Fakat bazı ebeveynler kitaplardaki bil-
gilere birebir bağlı kalırlar. Örneğin kitap, herhangi bir gelişim 
alanı için 15. haftada gerçekleşir diyorsa, bu tarz ebeveynler 
bu süreye saplanıp verilen süre biraz geçince paniğe kapıl-
makta; bu tarihten önce bir gelişim gözlemlerlerse de “Çocu-
ğum daha özel.” diye etiketlemelerde bulunmaktadırlar. Oysa 
her çocuk için ayrı bir kitap yazılabilir. Evet, genel anlamda 
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yaklaşık olarak birtakım gelişim basamakları bellidir. Ancak 
bu genellemelerde ufak tefek değişiklikler olabilir. Bu durum, 
çocukta bir gerilik veya özel kabiliyet göstergesi değildir. Ebe-
veynler çocuklardaki gerek bedensel, gerek zihinsel gerekse 
sosyal gelişim alanlarında farklılıklar olduğunu unutmamalı; 
ancak kitapları, bilgilerinden istifade etmek ve birtakım fikirler 
edinebilmek için kullanmalıdırlar. Şayet ebeveyn çocuğu hak-
kında kaygılanıyor ve ciddi bir durum olduğunu düşünüyorsa 
yorum yapma yerine işin uzmanları ile görüşmelidir.

[hatalı model]

Bak gördün mü, bizim 
oğlan vaktinden 1 ay önce 

yürümeye başladı. Galiba çok 
zeki olacak.
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9. Onu ‘Her Şeye Rağmen’ Seviyor Musunuz?

Çocuk, sevgideki samimiyeti çok çabuk fark eder. İçi dolu, 
samimi bir sevgi ‘her şeye rağmen’ varolan sevgidir. 

“Çünkü” Sevgi

Kimi ebeveynler “çünkü” severler. Yani sevgilerini belli se-
beplere bağlamışlardır ve çocuğa bunu hissettirirler. Çocuk o 
sebep olmazsa sevilmeyeceğini düşünür. Örneğin;

[hatalı model]

– Seni seviyorum, çünkü çok çalışkansın; seni seviyorum, 
çünkü beni hiç üzmüyorsun.

“İse” Sevgi

Kimi ebeveynler “ise” severler. Bu anne-babalarda da 
sevgi şartlara bağlanmıştır. “Çocuk eğer bana sundukları şart 
yerine gelmezse sevilmeyecek miyim?” diye düşünür. Örne-
ğin;

Seni seviyorum, 
çünkü çok çalışkansın; seni 

seviyorum, çünkü beni hiç 
üzmüyorsun.
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[hatalı model]

– Yemeğini yersen seni severim; ödevini yaparsan seni 
severim.

Oysa sevgi belli sebep veya şartlara bağlanırsa gücünü 
kaybeder ve bu şekilde olan sevgilere çocuk güvenemez. 
Böylece, çocuğun da size içi dolu bir sevgi yöneltmesini en-
gellemiş olursunuz.

“Rağmen” Sevgi

Olması gereken “rağmen sevgi” dir. Her şeye rağmen 
sevildiğini ve anne-babasından gelen sevginin hiçbir zaman 
eksilmeyeceğini bilen çocuk ebeveynine güvenir. Onlardan 
gelen her uyarıyı daha çabuk dikkate alır. Öyleyse “rağmen 
sevgi” hissedilmeli ve hissettirilmelidir. Ancak o zaman çocu-
ğunuzla karşılıklı sevgi iletişimini kurabilirsiniz. 

10. Çocuğunuzun Kapasitesinin Üzerinde 
Beklentileriniz Olmasın

Bazı ebeveynler, çocuklarının kendileri gibi olmalarını 
beklerler. 

Yemeğini yersen 
seni severim; 

ödevini yaparsan seni 
severim.
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Hatalarını kabul etmez, başarılarından memnun olmazlar. 
Hep fazlasını beklerler. Fakat beklentileri acaba çocuğun ka-
pasitesini aşıyor mu? Bunu pek düşünmezler. 

Çocuklarınıza erişilmesi güç beklentiler sunmayın. Örneğin, 
okul öncesi dönem çocuğunuzdan odasını sizin topladığınız 
gibi çok düzenli biçimde toplamasını, çocuğunuzun matematik 
yetisi çok zayıfsa notlarının “5” olmasını veya sayısal yeteneği 
kuvvetli olmadığı halde çocuğunuzdan doktor olmasını bekle-
memelisiniz. Çocuklar ebeveynlerinin istedikleri beklentiye ula-
şamayacaklarını düşünürlerse büsbütün vazgeçebilirler. Ayrıca 
çocuğa sunduğunuz beklentiye ulaşamamak çocuğun özgüve-
nini zedeler veya çocuğun stres altında kasılıp çeşitli davranış 
problemleri oluşturmasına neden olur. Çocuklarımızı iyi tanıyıp 
objektif yaklaşmalı, beklentilerimizi öyle ortaya koymalıyız. Ço-
cuklarınızdan yaş ve yeteneklerini aşan isteklerde bulunmayın. 

11. Çocuğunuzda Gözlemlediğiniz Gelişmeleri 
Anında Dile Getirin

Bazı ebeveynler “Aman şımarmasın!” diyerek çocukların-
da gözlemledikleri gelişmeleri dile getirmezler. 

“Bugünlerde iyi ders çalışıyor; aman susayım da şımarma-
sın.”, “Çok saygılı fakat ona söylemiyorum, yoksa şımarır.” gibi 
konuşmalara çok şahit olmuşsunuzdur. Oysa çocuk anında 
teşvik edilirse başarısı artar ve olumlu davranışlarda bulunma-
ları sağlanır. Çocuklar için fark edilmek çok önemlidir. Çocuk 
hangi davranışı ile fark ediliyorsa bu davranışını arttırır. Bura-
da dengeyi sağlamak çok mühimdir. Aşırı olumlu tepkiler de, 
çocuğa yaptığı davranışın çok lüks olduğunu düşündürebilir. 
Bu sebeple, aşırı pozitif ve abartılı tepkilerden de kaçınmak 
gerekir. 
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[hatalı model]

Bazı ebeveynler, çocuğa ödül vadederler. Meselâ; ancak kar-
nen iyi olursa bisiklet olacağım.” deyip de sezon içinde çocu-
ğun çalıştığı zamanlarda onu fark etmemek çalışma davranı-
şını kazandırmak için etkili bir yöntem değildir. Gerek ahlakî 
vasıflar gerekse diğer olumlu davranışlar karşısında memnu-
niyetinizi abartıdan kaçınarak dile getirin. “Seninle gurur duyu-
yorum.”, “Sorumluluklarını biliyorsun, harikasın.”, “Bu işi halle-
diş tarzını beğendim.” gibi cümleler her zaman için çocuktaki 
pozitif yönleri arttırır. 

12. Sevginizi Dile Getirin

“Çocuğumu çok seviyorum fakat sevgimi gösteremiyo-
rum.” diyen ebeveynlerden misiniz?

Aman sus, sakın 
söyleme, şımarır 

sonra.

Galiba bu gün-
lerde iyi çalışıyor.
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Tabii ki tüm anne-babalar çocuklarını severler. Fakat bu 
realiteyi, hayatta henüz hiçbir deneyimi olmamış çocukların 
düşünebilmesi olanaksızdır. Çocuk fıtratı, gördüğüne veya 
işittiğine inanır. Onların içimizdeki sevgiyi anlamalarını bekler-
sek çoğu zaman istediğimizi elde edememiş oluruz. Ve yıllar 
geçer de çocuğumuz ile arzu ettiğimiz diyaloğu kuramayız. 
Bunun neticesi olarak da, sevilmediğini düşünen ve bu se-
beple çeşitli duygusal/ruhsal problemler yaşayan çocuklar 
yetiştirmiş oluruz. Sevildiğini bilen çocuk her zaman için daha 
özgüvenli olur. Bütün bunlardan dolayı lütfen sevginizi dile 
getirin. En son ne zaman çocuğunuza onu sevdiğinizi söyle-
diniz veya sevginizi içeren minik notları odasına veya kitabının 
arasına koydunuz? Ebeveyn, tabii ki bu davranışları karşılık 
beklemeksizin yapar; ama yine de diyebilirim ki; küçük gibi 
görünen bu davranışların getirisini gelecekte kat kat görecek-

Biliyor musun 
ben gerçekten seni 
çok seviyorum. Hep 

çok sevdim.

Peki bunu söylemek 
için 25 yıl beklemene ne 

gerek vardı.
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siniz. Öyleyse daha sağlıklı bireyler yetiştirmek ve sağlıklı aile 
ortamları kurabilmek için lütfen “Seni seviyorum.” sözcüğünü 
sık sık kullanın. 

13. Çocuklarınız İçin Gideceğiniz 3 Merci

Çocuklar büyütülürken birtakım problemler yaşanabilir. 
Bu problemler için ebeveynler ne yapacaklarını çoğu zaman 
bilemez, paniğe kapılırlar ve çözüm arayışına girerler. Bu tarz 
durumlarda çevredeki insanlar çözüm üretmek amacıyla bir-
takım deneyimlerini aktarırlar. Genellikle iyi niyetlidirler, ancak 
her çocuğun ayrı bir yapısının ve dünyasının olduğunu genel-
likle göz ardı ederler. Evet bazı yetişkinlerin deneyimleri fikir 
edinmek amaçlı ebeveynin kendi mantık süzgecinden de ge-
çirilerek dinlenmelidir ve gerçekten istifade edici de olabilir. 
Ama ya olmazsa! Bu sebeple işi riske atmamak için gidece-
ğiniz 3 merci:

 Fizyolojik anlamda sıkıntı yaşanıyorsa çocuk doktoru,
 Çocuğun davranışlarında, ruhsal gelişiminde vs. bir sı-

kıntı yaşanıyorsa bir pedagog veya psikolog,
 Eğitim durumu ile ilgili olarak bir aksaklık varsa öğret-

meni ile görüşülmelidir. Bu üç merci dışındaki birçok bilgi, 
çoğu zaman çocuğu deneme yanılma tahtasına dönüştüre-
ceğinden bir çözüm olmaz. Bu sebeple sağlıklı yaklaşmak ve 
sorunun temeline inebilmek için işin uzmanları ile görüşün. 

14. Sakın Etiketlemeyin!!!

Etiketleme; bireyin genel olarak objektif bir biçimde de-
ğerlendirilmeyip belli tavır veya davranışları baz alarak tanım-
lanması ve bu şekilde kendisine yaklaşılmasıdır. Etiketleme 
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yapmak belli davranışlarından veya yaklaşımlarından dolayı 
çocuğa önyargı ile yaklaşılmasına sebep olur. Her şeyden 
önce çocuğa saygısızlık anlamına gelir. Etiketleme yapmak 
hem ebeveyni hem de çocuğu negatif anlamda etkiler. Bun-
dan dolayı kesinlikle kaçınılması gereken bir davranıştır. 

[hatalı model]

Ebeveyni etkiler; çünkü ebeveyn etiketlediği davranış ne-
deniyle çocuğunu farklı açılardan anlamaya çalışamaz ve öf-
keli tepkilerde bulunabilir veya etiketlediği davranış pozitif bir 
davranış ise çocukta oluşması muhtemel sorunları göremez. 
Örneğin; çocuğunu yaramaz çocuk olarak etiketleyen ve ya-
kın çevresine bu şekilde tanıtan ebeveyn çocuğun hemen her 
davranışını yaramazlık olarak algılayacağı gibi “Acaba niçin bu 
çocuk olumsuz davranıyor?” diye düşünüp yaramazlık addet-
tiği davranışların nedenini araştırmaz. Amacı anlaşılmayan ço-

Yeter
artık, yaramazlık

yapma.

Nasıl olsa yaramaz 
diyorlar. Öyleyse bu 

davranışlarım çok 
normal.
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cuğun daha da olumsuz davranma riski vardır. Böylece ebe-
veyn çözüm arayışına girmediğinden sorunu çözümleyemez 
ve annelik/babalık motivasyonunu düşürür. Negatif etiketleme-
ler dışında pozitif etiketlemeler de zaman zaman sakıncalı ola-
bilir. Örneğin; “Benim oğlum çok ağırbaşlıdır.” etiketlemesinde 
bulunan ebeveyn bunun dengesini sağlayamazsa çocuğun 
içinde kopan fırtınalardan bihaber yaşayabilir. Bu durum ise, 
çocukta birtakım ruhsal sıkıntılar oluşturabilir.

Etiketleme yapmak, ebeveyni etkilediği kadar çocuğu da 
etkiler. Çünkü çocuk, (iç dünyası farklı olsa bile) bir süre sonra na-
sıl tanınıyorsa öyle davranacaktır. Kendisine yaramaz denilen 
çocuk “Madem beni böyle tanıyorlar, öyleyse değişmeme ge-
rek yok!” diye düşünür ve kendini değiştirmeye gerek duy-
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maz, bu durum ise çocuğun kişilik gelişimini engeller. Ayrıca 
uslu, kibar, ağırbaşlı vs. olarak etiketlenen çocuklar genellikle 
bastırılmış duygular ile büyüdüklerinden birtakım psikolojik 
sıkıntılar yaşayabilirler. Ancak çocuğa yerleştirilmek istenen 
birtakım pozitif davranışlar var ise olumlu söylevlerde bulunu-
labilir; ancak dozu ve dengesi sağlanmak şartı ile. Haricinde 
hiçbir durumda etiketleme yapılmamalıdır. 

15. Unutmayın!!! Onlar Sizin Çocuğunuz; 
Mülkünüz Değil!

Bir seminerde şöyle bir soruyla karşılaştım:
– Mademki çocuğum, öyleyse ona istediğim gibi davra-

nabilmeliyim diye düşünüyorum. Bu kadar ince düşünmeye 
gerek var mı?

Bu soru karşısında ben de şu cevabı verdim:
– Evet onlar sizin çocuğunuz, fakat mülkünüz değil. Bu iki-

sini lütfen birbirine karıştırmayın. Madem ki sizin mülkünüz de-
ğil, tasarruf hakkı da sizin olamaz. Çocukların bir birey oldukla-
rını ve emaneten yanımızda olduklarını unutmayalım lütfen. 

Çoğu zaman ebeveynlerin, çocuklarının birey olduklarını 
unuttuklarını gözlemliyorum. Onlara, istedikleri gibi davranıyor-
lar. Zaman zaman kişisel deşarjları için çocuklarına yüklenebi-
liyorlar. Çocuklarının canlarını acıtabiliyorlar ve bunu yaparken 
disiplin maskesi altında bir savunma yapıyorlar. Bütün bu man-
zaralar, çocuğunuzun kişilik yapısına doğrudan yansıyor. Bir-
takım davranış ve kişilik bozuklarının temelinde çocuğa yönel-
tilen rastgele tepkiler olduğunu görüyoruz. Unutmayın, onların 
da duyguları, düşünceleri, arzuları, kaygıları vs. var. Onların her 
şeyden önce insan olduklarını unutmayalım. Dolayısıyla, birey 
olmanın tüm haklarından istifade edebilmelidirler. Lütfen bun-
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dan böyle yaklaşımlarımızı ona göre ayarlayalım ve kendimize 
yapılmasını istemediğimizi çocuklarımıza da yapmayalım. 

16. Bırakın Başkaları Ne Düşünürse Düşünsün!

Çocuk dünyaya gelmeden ebeveynlerin hayalleri başlar. 
“En iyi anne veya en iyi baba olabilecek miyim?” düşüncesi 
sarar ebeveynleri. Ancak iyi anne-baba kavramı, bireyden bi-
reye farklılık gösterebilir. Başkalarının doğruları veya düşün-
celeri ile çocuğunuza yaklaşmaya çalışırsanız, daha da ötesi 
“Acaba başkaları benim anneliğim hakkında ne düşünür?” 
diye çocuklarınızı kalıba sokmaya çalışırsanız, çocuğunuz da 
siz de tam anlamıyla mutlu olamazsınız. Ayrıca çocuklarınıza 
yerleştirmek istediğiniz belli davranış kalıplarını veya birtakım 
kuralları başkalarının yanında “Acaba ne düşünürler, beni 
yanlış anlarlar mı?” diye farklılaştırırsanız asla sonuca ulaşa-
maz, çocuğunuzda davranış problemleri oluşmasına sebep 
olursunuz. Hatta kimi zaman çocuklar annelerinin bu zafiyet-
lerini bildiklerinden bunu kullanmaya çalışabilirler. Bu da, ço-
cuğu ikileme sürüklemiş olur ve karakter gelişimine negatif 
etki eder. Bütün bu sebeplerden dolayı kulaklarınızı çevreden 
gelen söylentilere tıkayın. Uzmanların size söylediği doğrultu-
da hareket edin ve asla çevrenizdeki insanların düşüncelerin-
den dolayı taviz vermeyin.

17. Çocuklarınıza Hiç Olmazsa, En Yakın 
Arkadaşınıza Davrandığınız Gibi Davranın

Çocuğun, ebeveyninden kendisine yöneltilmesi gereken 
sevgi ve saygı ihtiyacı vardır. Bu sevginin ve saygının yoğun-
luğu aynı oranda olabilmelidir ki, çocuk hem duygusal boşluk 
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yaşamasın hem de kendine güvenen, özsaygısı olan bir birey 
olsun. Birçok ebeveyn çocuğuna, sevgiyi verebilirken saygı 
unsurunu çok geride bırakır.

Başlığımızda “En yakın arkadaşınıza davrandığınız gibi 
davranın.” dedim. Çünkü; en yakın arkadaşımıza gösterdiği-
miz saygıyı, hatta kimi zaman yakınlık ve sevgiyi çocukları-
mızdan esirgeyebiliyoruz. Sevgi ve saygı unsuru dışında en 
yakın arkadaşımıza gösterdiğimiz güveni çocuğumuza gös-
teremiyor, en yakın arkadaşımızla iken aldığımız zevki çocuk-
larımızla birlikte iken alamıyoruz. Veya arkadaşlarımızla duy-
gu ve düşüncelerimizi paylaştığımız oranda çocuklarımızla 
duygu ve düşüncelerimizi paylaşmıyoruz. Bütün çocuklar yu-
karıda ifade edilen boşluklardan dolayı yani kendilerine yete-
rince güvenilmediğinden, kendileriyle birlikteyken yeterince 
zevk alınmadığından, kendilerine sevgi ve saygı dengesi ku-
rularak yaklaşılmadığından birtakım sıkıntılar yaşayabilirler. 
Bütün bu nedenlerden dolayı çocuklarımızla arzu ettiğimiz 
yakınlığı kuramıyoruz. Şimdi sadece düşünün lütfen: “Suç 
kimde?”

18. Çocuğunuza Karşı Farklı Tutumlar Takınmayın

Anne ve baba çocuk için iki önemli ögedir. Özellikle okul 
öncesi dönemde çocuk, anne ve babasının yaptığı her dav-
ranışın ve söylediği her sözün doğru ve hatasız olduğunu dü-
şünür. Bu sebeple çocuk için ebeveyni en etkin modeldir ve 
çocuk, ebeveyninin her davranışını modeller. Çocuk, anne 
ve babasının aynı konu ile ilgili niçin farklı tutumlar içinde 
olduğunu anlayamaz. Her ikisinin de doğru söylediğini veya 
doğru davrandığını düşünmek ister; fakat gördüğü tutarsızlık 
ebeveynine olan güvenini sarsar. Acaba hangisinin dediği 
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doğru veya hangisi haklı diye düşünür ve bir karmaşa ya-
şar. Kendisine konan kurallara veya birtakım öğretilere güve-
ni kalmaz. İkilem yaşar ve bu onu duygusal anlamda zorlar. 
Başlangıçta farklı anne-baba tutumlarından dolayı karma-
şa yaşayan çocuk, bir süre sonra anne-babasını, isteklerini 
yaptırmak üzere kullanmaya başlar. Hangisi isteklerini kabul 
ederse ona yaklaşır. Bir süre sonra, ev içinde her iki ebe-
veynin de otoritesini kabul etmemeye başlar ve bu durumu 
çocuk çok iyi kullanırlar.

[hatalı modeller]

Sonuç olarak çocuğun doğru davranış kalıplarını öğrene-
bilmesi ve ebeveyni ile sağlam bağlar kurup isyankar tavırlar 
içinde olmaması için yapılması gerekenlerin başında anne-
babanın ortak davranış kalıpları içinde bulunmaları gerekir 
denebilir.

19. Sabır, İlla da Sabır 

Çocuğunuza birtakım davranışları yerleştirmek istiyor; fa-
kat arzu ettiğiniz oranda başarılı olamıyor musunuz veya ço-

Hemen 
çalışmaya başla.

Neyse 
sonra çalışırsın
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cuğunuzdaki bazı davranışları değiştirmek istediğiniz halde 
çocuğunuz bu çabalarınıza cevap vermiyor mu? 

Anne-baba olmak azami sabır gerektirir. Özellikle de 
çocuğunuzu eğitebilme ve ona bazı davranışları doğru bir 
biçimde kazandırabilme her zaman düşündüğünüz kadar 
kolay olmayabilir. Çocukların algılama gücü bir yetişkin gibi 
pratik değildir. Bu sebeple, onlara bir şey öğretmeye çalışı-
yorsanız bir çocuk gibi düşünmeniz gerekir. Sizin için hemen 
anlaşılması gereken bir nokta, çocuk için anlaşılması hafta-
larca sürecek zorlukta olabilir. Bunun dışında çocuğunuzda 
hatalı olduğuna inandığınız ve değişmesi gereken birtakım 
davranışlar varsa veya çocuğunuzla birtakım problemler ya-
şıyorsanız bunların çözümü için sabır katsayınızı arttırmanız 
gerekir. Çünkü çocuk yıllarca veya aylarca hatalı davranmış 
ve siz bu duruma, gerek davranışlarınızla, gerek sükutunuz-
la gerekse sözlerinizle onay vermişsiniz. Bir süre sonra siz 
bu gidişe dur demek için tepkilerinizi değiştiriyorsunuz, fa-
kat yılların kalıplaştırdığı, örneğin çocuğunuz 9 yaşındaysa, 
9 yılın kalıplaştırdığı bu hatalı davranış kalıbı tabii ki 9 günde 
düzelmez, belki 9 hafta bile yetersiz kalır. Bu sebeple, kara-
rınızdan hemen vazgeçmeyin. 

Sizin sabır göstererek çocuğun yeni düzene alışmasını 
sağlamanız gerekir. Yoksa denediğim tüm yöntemler işe ya-
ramadı deyip kısa zaman zarfında yeni yeni yöntemlere ge-
çerseniz, çocuğunuz da sizi anlamayacak ve arzu ettiğiniz 
değişimi yaşayamayacaktır. 

Demiştik ya; anne-baba olmak kolay değil, sabır gerekti-
rir. Ya sabır diyerek sabır gösterecek, bir süre dişinizi sıkacak-
sınız ya da her defasında yeni bir sorunla boğuşmaya hazır 
olacaksınız. Tercih sizin!.. 
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20. Rollerinizi Bir Günlüğüne 
Değiştirmeye Ne Dersiniz?

Gelin size bir oyun öğreteyim. Bu oyun ile çocuklarınızı 
daha iyi tanıyacak, daha iyi anlayacaksınız. Bu oyun bir-iki 
saatlik değil bütün bir günü kapsıyor. Bir günlüğüne annelik 
veya babalık rolünüzden soyunacak, evin küçük çocuğu ola-
caksınız. Çocuğunuz da sizin yerinize geçecek. Oyunu gerçek 
hayattaki roller üzerine kurmayı unutmayın. Şayet tamamen 
annelik/babalık rolünüzden sıyrılabilirseniz bu oyunun birçok 
faydasını görebilirsiniz. Her şeyden önce siz çocuğunuzu, 
çocuğunuz da sizi çok daha iyi anlayabilecek. Bunun dışın-
da çocuğunuzun cephesinden kendi anneliğinizi/babalığınızı 
görmüş olacaksınız. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını ve beklenti-
lerini gözlemleme imkânınız olabilir. Çocuğunuza öğretmek 
istediklerinizi, ideal davranışları empati kurmasını sağlayarak 
öğretebileceksiniz. Bu saydığım faydaları aile sayısı adedince 
artırabilirim. Farklı aile yapılarında farklı istifade alanları oluş-
turulabilir. Çocuğunuz için bu bilgilerin çok faydası olacak. 
Ne dersiniz? Bütün bunlar için bir günlüğüne annelik/babalık 
tahtınızı devretmek zor olmasa gerek. 

21. Uyarılarınıza Dikkat Edin 

Her ebeveynin çocuğu ile ilgili birtakım arzuları vardır. 
Anne baba olarak çocuğumuzun; ‘yalan söylemeyip dürüst 
olmasını’, ‘sorumluluklarını bilmesini’, ‘çevresine karşı saygı-
lı olmasını’, ‘kendine güvenmesini’ vs. isteriz. Çocuğumuzun 
negatif davranışlardan uzaklaşmasını ve pozitif davranışları 
benimsemesini istiyorsak uyarılarımıza dikkat etmeliyiz. 

Yapılan ve yaygın olan en büyük hata, negatif davranışları 
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gördüğümüz oranda pozitif davranışları görmüyor olmamız-
dır. Çocuğunuzun benimsemesini istemediğiniz davranışları 
sık sık dile getirerek uyarma çalışmalarına son verin. Şöyle 
ki; yalan söyleyen çocuğunuzu “Yalan söylememelisin.” diye; 
kaba davranışlar sergileyen çocuğunuzu “Kaba veya saygı-
sız davranışlarına son vermelisin.” şeklinde sık sık uyarırsanız 
çocuğunuz bu hatalı davranışları daha çabuk benimser ve 
alışkanlık haline getirir. Çocuğun dünyasında “Beni nasıl olsa 
yalancı, saygısız vs. olarak kabul ediyorlar” düşüncesi oluşur. 
Hatalı davranışı ortadan kaldırmak için bu davranışın tam kar-
şıtı olan doğru davranışı kullanarak uyarılarda bulunun. Yani 
“Yalan söylememelisin.” değil “Doğru söylediğin zamanlar 
seninle çok gurur duyuyorum.” şeklindeki uyarılar hatalı dav-
ranışı engellemek için çok daha etkilidir. Veya çocuğunuzun 
doğru davranışlarını kollayıp en ufak bir pozitif davranışında 
onu onure edin. Örneğin; sorumluluklarını yerine getirmeyen 
çocuğunuz, odasını biraz bile toplasa bunu fark edin ve he-
men dile getirin ve memnuniyetinizi belirtin ki bu davranışı 
artsın. Sonuç olarak çocuklarımızı negatif davranışı kullanarak 
değil, karşıtı olan pozitif davranışı kullanarak uyaralım. Ancak 
bu şekilde hatalı davranışları söndürebilir ve doğru davranış-
ları yerleştirebiliriz. 

22. Kıyaslamayın

Çocuğunuzu başka çocuklarla veya kardeşleri ile kıyas-
lamayın. Kıyaslama yapmak, hem sizi hem de çocuğunuzu 
olumsuz etkiler. Sizi etkiler; çünkü sürekli olarak çocuğunu-
zun yetersiz olduğunu düşünür ve bundan dolayı gerilip yan-
lış yaklaşımlarda bulunursunuz. Ayrıca umutsuzluğa kapılır ve 
kıyaslama sonucu beyninizde oluşan “keşke”ler içinde boğu-
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lursunuz ve bu durum, sizi çocuğunuzu olduğu gibi kabullen-
memeye kadar itebilir. Ebeveyn olarak sizi bu denli etkileyen 
kıyaslamanın, çocuklar üzerindeki negatif etkileri çok daha 
fazladır. Başkaları ile kıyaslanan çocuk;

 Değerli olmadığına,
 Sevilmediğine,
 Başarısız ve yetersiz olduğuna inanır. 

Bütün bu duygular çocuğu duygusal anlamda zorlar. 

[hatalı model]

“Filan çocuk hep pekiyi alıyor.”, “Kardeşin kadar akıllı ola-
mıyorsun.”, “Niçin kuzenin gibi düzenli değilsin?” şeklindeki 
kıyaslamalar sonucu kendisini değersiz ve yetersiz hisseden 
çocuk, bir süre sonra içine kapalı bir kişilik geliştirebileceği 
gibi agresif (saldırgan) tepkilerde de bulunabilir. Ayrıca çocu-
ğunuz kendisiyle kıyasladığınız çocuğa erişemeyeceğini ve 
onun gibi olamayacağını düşünürse mücadele etmekten büs-

Bak abine,
çalıştı ve iyi bir 

üniversiteyi kazandı. 
Ama sen...
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bütün vazgeçebilir ve yeni girişimlerde bulunmaktan çekinir. 
Özetle denebilir ki; başkaları ile kıyaslanan çocuk, kişiliğini 
sergileyemez ve birtakım uyum problemleri yaşar. Bu sebep-
le, her ne olursa olsun çocuğunuzu başkaları ile kıyaslama-
yın. Yoksa çocuğunuzun kişiliği gelişmez ve içindeki bazı 
cevherler saklı kalır.

23. Sabır + Deneme = Gelişme

Yukarıda görmüş olduğunuz formülü hayatınızın her saf-
hasında kullanabilirsiniz. Ben burada ebeveyn olma rolü ile 
bu formülün getirilerini anlatmaya çalışacağım. Bilindiği gibi; 
ebeveynler çocukları ile yaşadıkları birtakım sorunların üste-
sinden gelebilmek için çeşitli yöntemler denerler. Bu yöntem-
ler ya bir uzman desteği ile şekillendirdikleri yöntemlerdir, ya 
bir seminer veya kitap yoluyla edindikleri bilgilerdir ya da çev-
relerinden duydukları birtakım yöntemlerdir. Kullanılan yöntem 
ne olursa olsun hemen sonuç vermeyebilir. Ebeveynlerin bu 
konudaki en büyük hataları, bu yöntemleri sihirli değnek gibi 
görüp her şeyin anında düzelmesini beklemeleridir. Örneğin; 
çocuğuna dediğini yaptırmak için her defasında şiddeti kul-
lanan bir anne, bunun hatalı olduğunu öğrendikten sonra ço-
cuğuyla uzlaşma adına konuşmayı deneyebilir. Ancak, çocuk 
yıllardır tanıdığı annesinin bir-iki günde değişeceğine ve do-
layısıyla da annesinin samimiyetine inanmıyor olabilir. Çocuk, 
ancak ebeveyninin hatalı davranışını tamamen değiştirdiğini 
görürse ona inanacak ve kendisi de beklenilen davranışı ser-
gileyecektir. Tabii bunun için ebeveyn olarak sizin doğru ol-
duğuna inandığınız yöntemi belki 10 gün, belki 10 ay, belki de 
birkaç yıl istikrarla ve taviz vermeden kullanmanız gerekecek-
tir. Öyleyse formülümüzü bir kez daha tekrarlayalım:
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Sabır + Deneme = Gelişim 
Unutmayın; geri adım atmak ve pes etmek yok. 

24. Çocuklarınızın Düşünme Kabiliyetlerini 
Ellerinden Almayın

Elbette ki; ebeveynler çocuklarının düşünme kabiliyetlerini 
bilinçli olarak ellerinden almazlar. Hatta birçok anne-baba ço-
cuğunun her türlü meselede düşünme yetisini kullanabilmesini 
ve sorumlulukları adına duyarlı olmasını ister. Ancak ebeveynler 
bir bakarlar ki; yaptıkları hatalı davranışlar nedeni ile, çocukları 
sorumluluklarını bile düşünemeyen bireyler haline gelmişlerdir. 

Nedir bunun nedeni? Söz konusu ebeveynler, ilk baştan 
itibaren çocuklarına verilmesi gereken tüm sorumlulukları ken-
dileri üstlenirler. Çocuklarının yaşadıkları sorunlara çözüm ge-
tirmeye çalışır, üzülmemeleri için yaşamın birtakım zorlukları 
ile karşılaşmalarına müsaade etmezler. Yemeklerini hazırlar, 
çocukları arkadaşları ile bir sorun yaşayacak olursa sorunu 
kendileri çözmeye kalkarlar. Bir hata yaptıklarında çocukla-
rının hatalarını anlamalarına müsaade etmeden çocuklarına 
hatalarını gösterip ne yapmaları gerektiğini iletirler, çocukları 
ödevlerini yetiştiremediği takdirde onlar adına ödev yapmaya 
kalkarlar, sürekli hatırlatmalarda bulunur, uyarılar göndere-
rek çocuklarının kendi kendilerine hareket etmelerini engel-
lerler. Bütün bu yaklaşımların sonunda, çocuk bir süre sonra 
kendisiyle ilgili kararları bile vermekten âciz duruma düşer. 
Herhangi bir sorun veya durum karşısında düşünüp sonuca 
ulaşamaz. Çünkü, onlar için düşünen birilerinin varlığı, onla-
rın düşünme tembelliğine yol açmıştır. Bu çocukların özellik-
le gençlik ve yetişkinlik yıllarında sorun yaşadıkları görülür. 
Ayrıca ileriki yıllarında kurdukları ailelerde arzu edilen düzeni 
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sağlayamadıkları görülür. Bütün bu sebeplerden dolayı lütfen 
çocuklarınızın yaşayarak öğrenmelerine, zorlukların üstesin-
den kendi bilinç düzeyleri ile gelmelerine imkân tanıyın. Yani, 
çocuklarınızın düşünme yetilerini ellerinden almayın. 

25. Çocuğunuz Çok mu Hareketli? 
Öyleyse Spor Yapmalı!

Çocuğunuz çok mu hareketli? Ev içinde bir dakika bile 
sakin bir şekilde oturduğunu göremiyor musunuz? Herhangi 
bir yere gittiğinizde, çocuğunuzu durduramadığınız için ra-
hatsızlık mı duyuyorsunuz? Bütün bu sıkıntı içeren problemleri 
artırabiliriz. Ama böyle durumlar karşısında yapılacak en bü-
yük hata, çocuğu suçlamak veya onu cezalandırmaya ve en-
gellemeye çalışmaktır. Çünkü birçok çocuk, elinde olmadan 
bu şekilde davranır. Peki bu aşırı hareketliliğin sebebi nedir? 
Toplum genellikle bu çocuklara hiperaktif damgasını vurur. 
Ancak her hareketli çocuk hiperaktif değildir. Kimi çocuklar, 
aşırı derecede enerji doludur ve enerjilerini boşaltma ihtiyacı 
hissederler. Fakat kısıtlı hayat deneyimleriyle nasıl deşarj ola-
caklarına kendileri karar veremezler ve ebeveynlerine yara-
mazlık gibi görünen davranışları yaparlar. 

Peki ne yapmalı? 
Yapılacak en güzel ve sağlıklı yöntem, çocuklara enerjileri-

ni boşaltabilecekleri meşru zeminler göstermektir. Yani çocuk 
enerjisini boşaltabileceği bir kaynak bulursa ekstra davranış-
lara ihtiyaç hissetmeyecektir. Bulunan kaynağın aynı zamanda 
çocuğun ilgi alanıyla örtüşmesi gerekir. Aksi takdirde devamlı-
lık arz etmez. En etkili enerji boşalım kaynağı spordur. Spor ile 
çocuk belli bir hareket düzeneği içinde terler ve enerjisini bo-
şaltabilir. Ayrıca çocuk, yaptığı spora yoğunlaşarak stresten 
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de uzaklaşabilir. Ancak az evvel de belirttiğim gibi, çocuğun 
tercih ettiği spor dalı olması çok faydalı olacaktır. İmkânlar ve 
çocuğun tercihi müsaitse özellikle yüzme sporu enerji boşalı-
mı ve stres için çok etkili bir spordur. 

Öyleyse; çocuklarının aşırı derecede hareketli olduğunu 
düşünen ebeveynler, çocuklarınızı engellemeyi ve onlara kız-
mayı bir kenara bırakarak onları spora yönlendirin. Ve lütfen 
“Okul açılsın da sonra düşünürüm.” veya “Tatilde gönderirim.” 
diyerek ertelemeyin. 

Uyarı:
Çocuğunuzun hiperaktif olduğunu düşünüyorsanız bir uz-

manla görüşmeyi ihmal etmeyin. Çünkü, bu gibi bir durumda 
spor yetersiz kalacaktır. Duruma göre çocuğunuza ayrı bir 
eğitim veya tedavi şekli uygulanması gerekebilir. 

26. Kendinize Karşı Sağır Çocuklar Yetiştirmeyin

Çocuğunuza birkaç kez seslendiğiniz halde size cevap 
vermiyor mu? Ya da size cevap vermesini sağlamak için ona 
bağırmanız mı gerekiyor? Böyle bir durumda öncelikle çocu-
ğunuzun kulaklarında bir problem olup olmadığını saptama-
lısınız. Eğer işitme noktasında bir problem yoksa çocuğunuz 
size tepki vermek için sizin yüksek ses tonunuza şartlanmış-
tır. Bazı anne-babaların çocukları, ebeveynlerinden gelen ilk 
tepkileri duymazlar veya duydukları halde duyarsız kalırlar. 
Çocuklarımıza bağırmadan sözümüzü dinlettiremediğimizi 
kabul ediyorsak “Kendimize karşı sağır çocuklar yetiştirmi-
şizdir!” Çocuk “Nasıl olsa annem bir kez daha seslenir.” veya 
“Gerçekten dediğini yapmam gerekiyorsa birazdan bağırarak 
söyler.” şartlı düşüncesi ile anneden veya babadan gelen ilk 
tepkileri duymaz. Ve zamanla bu, öğrenilmiş davranışa dönü-
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şür. Sorunu çözmek için öncelikle ses tonunuzu her ne olursa 

olsun kontrol altına almalısınız. Çocuğunuz sizden gelen tepki-

lere duyarsız kalma davranışını unutmalı ve “İstediğim zaman 

cevap vermeyebilirim.” anlayışından uzaklaşmalıdır. Ayrıca 

[hatalı model] [doğru model]

çocuğunuzun sizi duymama olasılığını kesinlikle engelleyerek 

ona seslenin. Şöyle ki; mesela TV seyrediyorsa özür dileyerek 

televizyonun önüne geçin veya kısa bir an için TV’yi kapatın, 

öylece söylemeniz gerekenleri söyleyin. Veya hemen önüne 

bir not bırakarak sizi duymasını sağlayın ya da o an çocuğu-

nuzun size hiçbir şekilde tepki vermeyeceğini düşünüyorsa-

nız ona seslenmeyin. Unutmayın ki; tüm bu taktiklerde amaç, 

çocuğun negatif davranışını söndürmek ve sizi her durumda 

duymasını ve dolayısıyla sizden gelenlere değer vermesini 

sağlamaktır. Ve tabii en önemlisi, bağırarak seslenme davra-

nışını bütünüyle hayatınızdan çıkarın.

27. Çocuğum Bana Karşı Çooook Saygısız Diye 
Düşünenlerden misiniz?

Son zamanlarda karşılaştığım en sık sorunların başında 

çocuğun ebeveynine karşı saygısız tepkiler göstermesi geli-

Müsadenle, çok 
yakından izliyorsun, 
biraz geride dur.

Ahu, Ahu, Ahu, 
Ahu diyorum sana! 

Sağır mısın?
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yor. Ebeveynlerin bu durumdan son derece rahatsız oldukları 
ve bu durumun ebeveynin çocuğuna duyduğu sevgiyi deforme 
ettiği görülür. Ebeveynin, hangi yaştaki çocuğu olursa olsun 
çocuğundan saygı görmek istemesi en doğal hakkıdır. Ancak 
burada saygı kavramını sorgulamakta fayda vardır. Özellikle 
ergenlerle yaşanan saygısızlık sorununun baş sebebi saygı 
kavramının çocuk ve ebeveyn tarafından farklı tanımlanması-
dır. Mesela çocuk için ebeveyninin karşısında bacak bacak 
üstüne atmak gayet normalken, ebeveyn bunu bir saygısızlık 
olarak benimseyip sinirlenebiliyor veya üzülebiliyor. Bu örnek-
ler artırılabilir. Bu tarz bir durumda, ebeveynin beklentilerini 
asgariye indirgeyip bu beklentileri, çocuğuna sükûnet içinde 
aktarması ve tartışmalara mahal vermemesi gerekir. Çünkü 
çocuğun sürekli ikaz edilmesi ve sürekli ikaz ettiği halde ebe-
veynin istediği davranışları çocuğunda görememesi aradaki 
ilişkiyi iyice yozlaştırır. Bu sebeple, ebeveyn ve ergenin karşı-
lıklı olarak beklentilerini birbirlerine aktarmaları ve asgari müş-
tereklerde buluşarak anlaşmalara varmaları gerekir. Bunun 
dışında, ebeveyn çocuğunun davranışlarını anlamlandırmaya 
çalışırken kalıplardan sıyrılmalı ve çocuğun içinde bulunduğu 
çevreleri dikkate almalıdır. 

Saygısızlık davranışının diğer bir boyutu, çocuğun küçük 
yaşlarda öğrendikleri ve şartlandıklarıdır. Ebeveynlerin yaptığı 
en büyük hata, küçük yaşlarda çocuklarının hatalı davranışla-
rına göz yummaları ve hatta tebessümle karşılamalarıdır. Bu 
şekilde çocuk hatalı davranışlarının doğru, güzel ve dikkat çe-
kici olduğunu düşünerek büyür. Bir süre sonra, bu davranışlar 
oturmaya başlar ve önüne geçilemeyecek boyutlara ulaşır. Bu 
sebeple, küçük yaşlarda sevgiyle yoğrulmuş disiplin anlayışı-
nı benimsemek ve daha bebeklikten itibaren devreye sokmak 
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gerekir. Aksi takdirde, temelini kendimizin kurduğu bu hatalı 
davranışlar bizi ve çocuğumuzu çok fazla yıpratır. 

28. Çocuğunuzla Özel Paylaşımlarınız Olsun

Kaç yaşında olursa olsun her çocuğun anne-babaya ih-
tiyacı vardır. Bu ihtiyaçların büyük bir çoğunluğu manevi ihti-
yaçlardır. Sığınma, korunma, kollanma, güvenilme, onure edil-
me, fark edilme vs... Bu tarz ihtiyaçların ebeveyn tarafından 
karşılandığı durumlarda, çocuk psikolojik anlamda daha iyi 
gelişir. Burada çocuğa yaklaşırken dengeli tepkiler vermek, 
çocuk büyüdüğü halde bebekmiş gibi tepkilerde bulunma-
mak gerekir. Yani çocuğa yaş durumuna göre sorumluluklar 
vermek gerekir. Bunların dışında, sağlıklı ebeveyn-çocuk di-
yaloğunun olması da yine çocuğun kişilik ve psikolojik gelişimi 
için önemli ve gereklidir. Sağlıklı ebeveyn-çocuk diyaloğunda-
ki önemli unsurlardan biri çocukla özel paylaşımlar yaşamak-
tır. Özel paylaşımlardan kastettiğim, çocuğun diğer bireylerle 
yaşamadığı birtakım yaşantı durumlarıdır. Yani oyun oyna-
mak, ders çalışmak gibi durumlar dışında ebeveyn ve çocuğa 
özel olan bazı süreçleri paylaşmak çok özel ve güzeldir. Me-
sela her ayın son pazarı gidilen bir kafe, hatta kafede oturulan 
masa veya dertlerinizi paylaşmak için gittiğiniz bir park alanı 
veya kutlamalar için belirlediğiniz bir alan, ebeveyn ile çocuk 
arasında şekillenen şifreli hareketler vs... Bütün bunlar artırı-
labilir veya çocuğun durumuna göre farklılaştırılabilir. Önemli 
olan, çocuğa özel olmasıdır. Evdeki her bir çocuğunuz için 
ayrı ayrı paylaşımlar belirleyebileceğiniz gibi, çocuklarınızın 
hepsiyle birlikte yaşayacağınız özel paylaşımlar da şekillen-
direbilirsiniz. Göreceksiniz bu paylaşımlardan siz de çok fazla 
zevk alacaksınız, çocuklarınız da. 
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29. Çocuğunuza Bağırmayın 

Çocuğunuza bağırmak istemiyor musunuz? Öyleyse ba-
ğırmayın. Peki bu nasıl olacak dediğinizi duyar gibiyim.

Öncelikle niçin çocuğa bağırılmamalıdır? 
 Ses tonunun yükselmesi iki şekilde olabilir. Birincisi 

gerçekten çocuğa sesin duyurulması durumu. Bu durumda; 
içinde bulunulan şartlar normal ses tonu ile iletişimi zorlaş-
tırıyordur ve bunun için ebeveyn sesini yükseltmek zorunda 
kalır. Bunun bir sakıncası yoktur. Diğeri; öfke ile sesin yük-
seltilmesidir. İşte bu zarar vericidir. Bazı anne-babalar “Ama 
bağırmayınca duymuyor veya dediğimizi yapmıyor.” derler. 
Çok doğrudur. Çünkü çocuk ebeveyninin yüksek ses tonunu 
duymadığı sürece onu anlama gereği duymaz. Ve bir süre 
sonra çocuk bu yüksek ses tonundan da etkilenmemeye ve 
ebeveynine tepkisiz kalmaya başlar. Demek ki çocuğa bağırıl-
maması gereğinin ilk nedeni çocuğu duyarsızlaştırmamak ve 
ebeveyn-çocuk diyaloğunu zedelememektir. 

 Bunun dışında ebeveynin bağırarak isteklerini yaptır-
ması, çocuğun bu davranışı modellemesine neden olur. Bir 
süre sonra çocuk da, ebeveynine, kardeşlerine veya çevre-
sindeki diğer insanlara bağırmaya başlar. Bütün bunlardan 
dolayı çocuğa bağırılmamalıdır. 

Öyleyse Ne Yapmalı?

 Öncelikle şayet çocuğunuz sizi algılayacak yaşta ise 
çocuğunuzla konuşun ve ona bundan böyle ev içinde yüksek 
ses tonu ile konuşmadan iletişim kurulmasının önemini anla-
tın. Ve karşılıklı karar vererek otokontrolünüzü elden bırakma-
yın. Bu anlaşma sonrası çocuğunuz belki hemen anlaşmaya 
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uymayacaktır. Bu durumda sabırlı olmanız ve öfkenizi bastır-
manız gerecektir. 

 Bunun dışında çocuğunuzun normal ses tonunuzla ko-
nuştuğunuzda sizi anlamasını sağlamak için imkân oluşturun. 
Mesela TV seyrediyorsa, uzaktan ona seslenmek yerine, kısa 
bir süre yanına, belki duruma göre önüne geçin, güzel bir şe-
kilde meramınızı dile getirin. 

 Çocuktan alacağınız yanıt her zaman istediğiniz gibi 
olmayabilir. Bu sebeple hazırlıklı olun ve öfkelenerek “bağır-
mayacağım” kararınızı unutmayın. Şayet çocuğunuz henüz 
çok küçükse, sadece sabırlı olmanız yeterli olacaktır. Bir süre 
sonra, çocuk bağırma davranışını unutacak ve normal ses to-
nunuz onun sizi duymasına yetecektir. 

Çocuğa karşı sesimizi yükselterek istediğimizi yaptırma 
davranışı, çocukta bir süre sonra duyarsızlık durumu oluştu-
rur. Yani çocuk bir süre sonra ebeveyninin konuşmalarına ve 
normal ses tonuna karşı sağır olmaya başlar. 

30. Aile İçi Kurallar, Sadece Çocuklar 
İçin Geçerli Olmamalı

Sizin de Evinizin Kuralları Var mı?

Evet yaşanan her ev aynı zamanda sosyal bir ortamdır ve 
sosyal ortamlarda huzurun sağlanabilmesi için birtakım kural-
lar olmalıdır. Eve konan kurallar, aile üyeleri arasındaki sürtüş-
meleri en aza indirger ve karşılıklı kırgınlıkların önüne geçebilir. 
Eve kural koymak önemli ve güzeldir. Fakat kuralların konuluş 
ve uygulanışında birtakım hataların olduğunu görüyorum. Yapı-
lan en yaygın hata, kuralların sadece çocukları kapsamasıdır. 
Şöyle ki; mesela çocuğa, “Dağıtılanlar toplanacak.” kuralını ko-
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yan anne, aynı kuralın kendisi için geçerli olmadığını düşünüyor 
ve kimi zaman kendi odasını dağınık bırakabiliyor. Eve konan 
kurallar, bütün aile üyeleri için geçerli olmalıdır. Mesela çocuk-
larınız birbirlerine zarar veriyorlarsa ve bunun önüne geçmek 
istiyorsanız, “Evde kavga etmeyi yasaklıyorum.” şeklinde bir 
kuralı dikte etmek yerine “Bundan böyle evde hiç kimse kimse-
ye zarar vermesin.” denilmeli ve bu, bütün üyeler için geçerli 
olmalıdır. Veya çocuklarınızın dağınıklıklarını engellemek için 
sadece onları kapsayan bir kural koymak yerine “Artık kendi-
mize ait eşyaları hepimizin kullandığı odalarda unutmayalım.” 
veya “Dağıtmak serbest, fakat toplamak şartıyla!” denilerek bu 
kurala hem kendinizi ve hem de eşimizi dahil etmelisiniz. Kural-
ların bu şekilde bütün aile üyelerini kapsıyor olması uygulana-
bilirlilik oranını arttırır. Çünkü sadece kuralın kendisi için geçerli 
olduğunu düşünen çocuk, bunu kural olarak değil de ceza ola-
rak algılayabilir. Ve kendisine haksızlık yapıldığın düşünür. Bu 
da kendisinden bekleneni yapmamasına, yapsa bile bir süre 
sonra sıkılıp devam etmemesine neden olur. Bunun dışında, 
ailesinin kendisine sunulan kuralın aksi yönünde davranışlarını 
gören çocuğun doğru-yanlış kavramı net oluşmaz. 

Fakat çocuklarımızdan beklediklerimizi genel kurallar ola-
rak sunacak olursak çocuk evde âdil davranılmasından hoşla-
nacaktır. Bunun dışında ailesiyle bir kararı paylaşmış olmanın 
hazzını yaşayacak ve bu duygu ile kuralı uygulaması kolayla-
şacaktır. 

Dikkat edilmesi gereken; ebeveynlerin de alınan karar ve 
kurallara uyması gerektiğidir. Hatta küçük çocuklara hatalarını 
anlatabilmek amacı ile; zaman zaman kuralın uygulanmaması 
dramatize edilerek sonra nasıl hatadan dönülebileceği çocu-
ğa öğretilebilir. Fakat bu drama normal hayatın bir parçası gibi 
gösterilmelidir. Mesela “evde bağırmama” kuralı varsa anne 
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eşine karşı sesini biraz yükseltebilir ve eşinin minik bir ikazı ile 
anne özür dileyip aynı davranışı yinelemezse küçük çocuğun 
konan bu kuralı benimsemesi kolaylaşır 

31. Çocuğunuza Bebekliğini Anlatın

Hemen hemen bütün çocuklar bebekliklerini dinlemeyi 
severler. “Ben nasıl bir bebektim? Çok mu güzeldim? Babam 
beni nasıl severdi?” gibi sorular sormaya ve bu soruların ce-
vaplarını dinlemeye bayılırlar. Çocuğa bebekliğini anlatmanın, 
çocuğu mutlu etmenin yanında oldukça güzel faydaları var-
dır. 

[doğru model]  131

Birgün mavi pon-
ponlu yeleğini giymiştin. 

Kırmızı yanakların o kadar 
parlıyordu ki...
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Faydaları;

 Çocuğa, bebekliğini anlatmak ebeveyn -çocuk arası 
sevgiyi kuvvetlendirecektir. Çünkü çocuklar genellikle içinde 
yaşadıkları zaman dilimini düşünebilirler, bunun dışında gerek 
uzak, gerekse yakın geçmiş zamanı net bir biçimde hatırla-
yamazlar. Annenin veya babanın onlara geçmiş ile ilgili bazı 
anıları anlatması çocuğun ailesi ile ilgili olarak daha geniş dü-
şünmesini ve ailesiyle ilgili daha fazla pozitif yaşantı durumla-
rını bilincine kaydetmesini sağlar. 

 Çocuğa bebekliğinin veya içinde bulunduğu zaman 
diliminden daha da küçük olduğu zamanları anlatmanın en 
büyük faydalarından biri de, kardeş kıskançlığının yıpratıcı 
etkisini azaltacak olmasıdır. Çocuğa her ne kadar kardeşine 
yapılanların bebek oluşundan ve ihtiyaçlarının fazlalığından 
kaynaklandığı ifade edilmiş olsa bile, bu yeterli olmayacaktır. 
Çocuk aynı özverinin (alt temizleme, mama yedirme gibi…) kendisine 
de yapılmasını arzulayacaktır. Ancak çocuğunuza bebekliğini 
ayrıntılara inerek anlatacak olursanız, kardeşine yapılanların 
aynısını, hatta fazlasını yaşamış olmaktan haz duyacaktır. Fa-
kat bu paylaşımın çocuğa sadece ikna amaçlı yapılmaması, 
hoş sohbet ortamlarında yapılması daha faydalıdır. 

Çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Ve kendilerine 
anlatılanları hayal etmek isterler. Bu sebeple, onlara anlattık-
larınızı ayrıntılarıyla anlatın. Örneğin, “Kırmızı tulumunu giyip 
emekleyince çok tatlı oluyordun.” veya “Tam mama masasına 
oturmuştun, üzerinde de yeni elbiselerin vardı. Mama masası-
nın üzerindeki oyuncaklarla oynarken yanlışlıkla kaşığa çarp-
tın ve ikimizin de üstü kirlendi. İkimiz de çok güldük.” gibi... 
Bunun dışında bebekliğe dair durumları da anlatılabilir, “Daha 
yeni doğduğun zamanlar hep yatağında uyuyordun. Beyaz 
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battaniye üzerine örtülünce çok tatlı oluyordun…” gibi anla-
tımlar çocuğunuzun çok hoşuna gidecektir. Dikkat edilmesi 
gereken bir diğer nokta ise, bu tarz paylaşımlarda bulunurken 
ses tonunuzun, mimiklerinizin ve hislerinizin anlattığınız konu-
ya eşlik etmesi gerektiğidir. 

32. Çocuklarınızın Sorularını Cevapsız Bırakmayın

Çocuğunuz çok mu soru soruyor? Artık bu sorulara cevap 
vermekten sıkıldınız mı? Hatta daha ötesi, sorduğu soruları ya-
nıtlamakta zorlanıyor musunuz? Peki çocuklar niçin bu kadar 
çok soru sorarlar ve onların bu soruları karşısında ne yapmak 
gerekir?

Çocuklar dış dünyayı kendi çabaları ile anlamaya ve çöz-
meye çalışırlar. Çocuklar için bizzat gördüklerini anlamak 
daha kolaydır. Ancak olayların arkalarında yatan nedenleri, 
göremeyip duydukları (Melek kavramı gibi..) birtakım kavramları an-
lamakta çok zorlanırlar. Bunun için de, bir yetişkinin yardımına 
ihtiyaç duyarlar. Yani onların soru sormalarının nedeni içinde 
yaşadıkları dünyayı tanıma gayretidir. Bu sebeple soruları ke-
sinlikle geçiştirilmemeli veya espri malzemesi yapılmamalıdır. 
Çocuklar genellikle 3 yaş ve civarında yoğun olarak soru so-
rarlar ve genellikle soruların yoğunluğu 6 yaşına kadar devam 
eder. Bu dönemden sonra, sorularda bir seyrelme görülür. Bu 
dönemde soru yoğunluğunun fazla oluşunun en önemli neden-
lerinden biri çocuğun “ben merkezci” dönemi oluşudur. Yani 
çocuk, bütün dünyayı kendi penceresinden görmeye çalışır 
ve bu sebeple kendisinin dışında gelişen olayları anlamakta 
zorluk çeker. “Yıldızlar benim gibi uyurlar mı? Uyumazlarsa 
uykuları gelmez mi?” tarzı soruları çok sık yöneltirler. Fazla 
soru soruşlarının bir diğer nedeni ise, bu dönemde çocukların 
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bilişsel olarak henüz soyut düşünememeleridir. Bu dönem ço-
cuğu somut olayları veya ancak somut örneklerle izah edile-
bilen durumları anlayabilir. Mesela çocuk bu nedenle varlığını 
bildiği fakat göremediği konular üzerinde çok sık soru sorar. 
Örneğin, “Akşamları güneş nereye gider? Allah’ın (celle celâlühu) 
evi nerededir? Ben nasıl dünyaya geldim? Ay yürür mü?” gibi 
sorularla gördüklerini somutlaştırarak anlamaya çalışır. Bunun 
dışında yukarıda da değindiğim gibi; çocuklar, kimi zaman ise 
olayların ardındaki nedenleri merak ederler. Mesela “Babam 
niçin eve hep geç geliyor? Babaannem niçin beni sizin gibi 
öpmüyor? Bu araba nasıl böyle hızlı gidiyor? Çilek neden kır-
mızı?” vs. Çocuklar bu soruların hiçbirini öylesine sormazlar 
ve kendilerini tatmin eden bir cevap beklerler. 

Sorularına Gülmeyin, Alay Etmeyin... 

Sorularına nasıl cevap verebiliriz diye düşünüyorsanız, 
neler yapabileceğinizi sıralayalım. 

 Ebeveyn, soruları cevaplamakta kendisini yetersiz his-
sediyorsa kendisini geliştirmeli, piyasadaki kitaplardan istifa-
de etmelidir. 

 Cevap verirken çocuğun bilişsel durumu ve algı kapa-
sitesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Bazen verdiğiniz cevap çocuğu tatmin etmeyebilir. Bu 
sebeple, konuyu çocuğun aklına yaklaştırmak için birden faz-
la örnek vermeniz gerekebilir. 

 Çocuğun soruları karşısında gülmek veya sorulan so-
ruyla dalga geçerek cevaplamak çocuğa “Önemsenmiyor-
sun, sorduğun soru önemsiz.” mesajını gönderebilir. Bu da 
çocuğun kişilik gelişimine negatif yansır. 

 Çocuk “Çok ayıp, böyle sorular sorulmaz.” tarzı bir 
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yaklaşımla henüz tanımını bile bilmediği bir şeye karşı negatif 
şartlandırılmamalıdır. Zaten bu yaklaşım, çocuktaki merak gü-
düsünü daha da artıracaktır. 

 “Bunun cevabını bilemeyiz veya bu sorunun cevabını 
öldükten sonra öğreneceğiz.” tarzı bir yaklaşım da sergilen-
memelidir. Çünkü soyutu anlamakta güçlük çeken çocuğa 
ölüm ve sonrası gibi soyut bir kavramdan bahsetmek çocu-
ğun kafasını daha da karıştıracaktır. Bunun yerine çocuğa an-
layabileceği minik bir cevap vermek gerekir. 

 Kimi zaman direkt cevap vermek yerine çocuğun dü-
şünmesi de sağlanabilir. Mesela “Sen bu konuda ne düşünü-
yorsun?” gibi bir soru yöneltilip cevap çocukla birlikte bulun-
maya çalışılabilir. 

33. Çocuklarınızın Arkadaşlarını Tanımalısınız

Arkadaş ve aile; çocuk ve ergen için iki önemli kavram. 
Özellikle de ergen için arkadaş çoğu zaman aileden daha 
önemli. Bu bakış açısı ile yaklaşıldığında, çocuk için arka-
daşla geçirilen zamanın ve kimlerle arkadaşlık ettiğinin öne-
mi ortaya çıkmaktadır. Çünkü arkadaş vesilesi ile çok doğru 
sonuçlara ulaşılabileceği gibi yine arkadaş vesilesi ile önüne 
geçilemeyecek sorunlar da baş gösterebilir. Çocuk eğitimi-
nin her safhasında olduğu gibi bu konuda da ölçülü yaklaşım 
önemlidir. Bazı ebeveynler “Ben çocuğuma güveniyorum.” 
diyerek tamamen devreden çıkmayı tercih ederler. Oysa bu 
yaklaşımın çocuğa duyulan güvenle bir ilgisi yoktur. Elbette ki 
çocuğa güvenilmelidir. Ancak bu, çocuğun içinde bulunduğu 
çevrelerden bihaber olmakla sağlanmaz. Bunun dışında, aşı-
rı koruyucu ebeveynler vardır. Çocuklarının bağımsız tek bir 
adım atmalarına izin vermez, sınırlı bireyler dışında kimse ile 
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arkadaşlık kurmalarını istemezler. Bu da hatalı bir yaklaşımdır. 
Bu şekilde çocuk bastırılmış duygular içinde olabileceğinden, 
zamanla isyankâr bir kişiliğe bürünebilir.

[hatalı model]

Olması gereken; yukarıda da belirttiğim gibi dengenin sağ-
lanmasıdır. Yani başlangıçta çocuğunuzun arkadaş seçimine 
her halükarda saygı duymalısınız. Arkadaşlık ettiği çocuk ile 
ilgili birtakım kaygılar yaşıyorsanız çocuğunuzun bu arkadaş-
lığını hemen engellemek yerine önce arkadaşlık edilen çocu-
ğu ve gerekirse ailesini tanımalısınız. Bunun için evinize davet 
edebilirsiniz. Sonrasında da olumsuz kanaatleriniz hâlâ devam 
ediyorsa o zaman çocuğunuza düşüncelerinizden bahsedebi-
lirsiniz. Yine bu durumda da ilk cümlenin yasaklama cümlesi 
olmaması önemlidir. Fikirlerinizi aktardıktan sonra çocuğunuzu 
dinlemeli ve bir noktada uzlaşmayı denemelisiniz. Bu şekilde 
çocuğunuzun arkadaş seçimine müdahale etmediğiniz gibi, 

Çok ayıp böyle 
sorular sorulmaz.

Baba ben nasıl 
dünyaya geldim?
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ona arkadaş seçiminde uygun bakış açıları kazandırmış olur-
sunuz. Çocuğunuzun arkadaşlarını ve onların ailelerini tanıma-
nız, ortak programlar organize etmeniz vs. çocuktaki özgüveni 
arttırdığı gibi sağlıklı aile diyaloğuna da katkı sağlamış olur. 
Öyleyse vakit kaybetmeden, “Aman uğraşamam.” demeden 
evinizde bir program organize edip çocuğunuzun arkadaş-
larını tanımaya çalışın. Bu ortamda empati kurmaya ve onları 
negatif anlamda eleştirmemeye özen gösterin. 

34. “Çok Meşgulüm, Şu An Seninle İlgilenemem” 
Diyenlerden Olmayın

Çocuklarımızı tabii ki çok severiz. Ancak içimizden gelen 
bu sevgi çoğu zaman çocuğa yetmez. Çocuk ona yönelttiği-
miz bu sevgiyi ilgi ile görmek ister. İlgi yoksunluğu karşısında 
birçok çocuk sevilmediğini ve ebeveyni için değerli olmadığını 
düşünür. Bu durum ise, ebeveyn-çocuk diyaloğunu zedeler. 
Ebeveynler genellikle çocuklarından sevgi ve vefa talep eder-
ler ve bu onların en doğal haklarıdır. Fakat özellikle çocukluk 
döneminde kendileri müsait değilse ilgi ve sevgi dolu yak-
laşımları bir kenara bırakıp çocuğu iterler. Çocuk bu şekilde 
şartlı sevgiyi öğrenir. “Annem veya babam hiçbir işi olmadı-
ğından beni seviyor.” şartlı sevgisi çocuğunda davranışlarını 
belli şartlara bağlamasına neden olur. Bunun dışında çocuk 
ebeveyninin sevgisindeki samimiyete inanmaz ve özellikle er-
genlik döneminde ebeveynini kendisine karşı yetersiz olarak 
ilan edip ebeveyninden uzaklaşma davranışında bulunur. Bu 
sebeple lütfen sevgili ebeveynler “Çok meşgulüm seninle il-
gilenemem.” cümlesini literatürünüzden çıkarın. Bu ne olursa 
olsun, hangi işle meşgul olunursa olunsun, işler bırakılmalıdır 
ve sürekli çocuklarla ilgilenilmelidir anlamına gelmez. Aşırı ilgi, 
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bir başka deyişle çocuğu ilgiye boğmak da çocuğu doyum-
suzlaştırabilir. Bundan dolayı ilgide dengenin sağlanması çok 
önemlidir. 

Peki şartlar gerçekten müsait değilse ve çocuğun ilgi is-
teği olursa ne yapılmalı? Öncelikle belirtmeliyim ki; çocuk asla 
geçiştirilmemelidir. Gerçekten müsait değilseniz çocuk bunu 
zaten hisseder. Sizin de çocuğun seviyesine eğilerek samimi 
bir ses tonu ile “Ben de seninle birlikte olmak istiyorum; fakat 
şu an bu işin bitmesi gerekiyor, bana çok azıcık müsaade eder 
misin?” gibi küçük bir izahın ardından “Yarın sabah bu oyunu 
daha eğlenceli bir biçimde oynayabiliriz.” gibi bir vakit ver-
meniz çocuğun sizi anlamasını sağlar. Gerçekten içten gelen 
samimi cümleleri çocuk anlayacaktır. Tabii burada çocuğun 
ihtiyacının ertelenebilir olması önemlidir. Çocuk için sizden is-
tediği çok fazla önem arz ediyorsa kısa bir süre için ne olursa 
olsun işlerimize ara verebilmeliyiz. Sıkışık zamanlarda çocuğa 
ayrılan bu zaman dilimlerinin çocuğa ve ilişkinize sağlayacağı 
faydaları, normal zamanlarda ayrılan saatlerce ilgi kesinlikle 
sağlamaz. 

35. Çocuğunuzla Vakit Geçirmekten Zevk Alın

Çocuğunuza uzun süreler vakit ayırdığınız halde tatmin 
olmuyor mu? Birlikte bir şeyler yapmaya çalıştığınız halde 
istediğiniz öğretilerde bulunamıyor musunuz? Ebeveynlerin 
en büyük hataları çocuklarına zaman ayırmak isteyip de bu 
zaman diliminde ortak paydaları aramamak oluyor. Şöyle ki; 
çocuğunuzla birlikte iken hem siz mutlu olabilmelisiniz ve 
hem de çocuğunuz mutlu olabilmelidir. Bir seminerimde “Ço-
cuklarınıza özel vakitler ayırın.” demiştim. Cümlemin sonunda 
şöyle bir tepki ile karşılaştım: “Özel vakit ayırın diyorsunuz, 
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fakat çocuklar bizi her defasında ya çok mahcup ediyorlar ya 
da bıktırıyorlar.” diyen ebeveyn çocuğunu sık sık lüks resto-
ranlara götürdüğünü fakat çocuğunun uslu durmayıp kendisi-
ni çok yorduğunu söyledi. Bu örnekte ebeveynin çok samimi 
duygularla çocuğuna vakit ayırdığını ancak tercihinde hatalı 
olduğunu görüyoruz. Şık bir mekânda yemek yemek, çocuk 
için zevkli bir paylaşımdan öte istediği gibi hareket edemedi-
ği için bir işkenceye dönüşebilir. Üstelik ebeveyninden aldı-
ğı sert uyarılar çocuktaki huzursuzluğu artıracaktır. Çocuğa 
ayrılan vakitten çocuk zevk alabilmelidir. Çocukla yaşanacak 
paylaşımlarda çocuğun da tercihleri göz önüne alınmalıdır. 
Fakat sadece çocuğun bu vakitten zevk alması da, çoğu za-
man yeterli olmaz. Bazen şu tarz tablolar ile karşılaşıyorum: 
Ebeveyn çocuğu mutlu etme adına ona vakit ayırıyor. Mesela 
çocuğu parka götürüyor veya onunla oyun oynuyor vs.. Ancak 
bu tarz zaman dilimlerinde ebeveyn sıkılıyor ve bunu hisset-
tiriyorsa paylaşımın bütün sırrı bozulur. Sık sık saate bakma, 
‘of’lama veya “Hadi ama”, “Bu kadar da oynanmaz ki”, “Bir 
dahaki sefere sen görürsün, şansını kaybettin.” gibi cümle-
ler ve benzeri tepkiler çocuğunuzu çok fazla huzursuz eder 
ve doyumsuzlaştırır. Birliktelik onu tam olarak tatmin etmedi-
ği için süreyi hep uzatmak ister. Bu sebeple, her ikinizin de 
zevk alacağı bir uğraş belirlemeye çalışın. Veya çocuğunuzla 
birlikte geçirdiğiniz her andan bir şeyler öğrenmeye ve mutlu 
olmaya çalışın. Ancak o zaman etkin ve amaçlı birliktelikler 
oluşturabilirsiniz. 

Ayrıca unutmayın ki çocuğunuzla vakit geçirdiğiniz za-
manlar sadece siz ona zamanınızı ayırıyor değilsiniz, aynı za-
manda annelik veya babalık duygunuzu yaşamanıza zemin 
hazırlayarak çocuğunuz da size zaman ayırmış oluyor. Bu ne-
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denle çocuğunuzun oyun oynamak veya çizgi film seyretmek 
yerine size ayırdığı zaman dilimlerinin kıymetini bilin. 

36. Çocuğunuza Sürekli Bir Yetişkinmiş Gibi 
Davranmayın

Çocuğunu büyütürken etkili yetiştirme yöntemlerini kullan-
maya çalışan ancak çocuğa yaklaşım noktasında birçok hata 
yapan ebeveynlerin var olduğunu görüyoruz. Şöyle ki; çocuk-
ları ile iletişim kurarken çocuklarının çocuk olduğunu unutan 
ve tamamen bir yetişkinle iletişim halindeymiş gibi davranan, 
dahası beklentilerini ona göre şekillendiren ebeveynler vardır. 
Her bireyin; ki bu birey çocuk da olsa, birey olma saygınlığı 
vardır ve ona o oranda saygı duyulmalıdır. Ancak karıştırılan 
bir nokta var ki; o da çocuğun bu saygıyı çocukluğuna duyu-
lan saygı olarak görmek istemesidir. Yani çocuğun oyun oyna-
ma, zaman zaman nazlanma, kendisine söylenenleri unutma, 
sürekli ilgi isteme, soru sorma vs… gibi hakları vardır. Çocuk-
lar bir gün kendilerine izah edilen mevzuyu ertesi gün tekrar 
duyma ihtiyacı hissedebilirler. Ya da oyun oynamayı her şeye 
tercih edebilirler. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Burada 
daima hatırlanması gereken nokta, onların çocuk olduklarının 
unutulmamasıdır. Geçenlerde bir danışanımın panik halde ol-
duğunu gördüm. Panik oluşunun sebebi ise, çocuğunun çok 
fazla oyun oynamayı sevmesi, zaman zaman kendi tabiriyle 
babaanneyi, anneanneyi görünce şımarması gibi birtakım hu-
suslardı. Annenin kaygısı, “Çocuğumda karakter bozukluğu 
olabilir mi?” yönündeydi. Tabii ki, böyle bir durum olamaz. Hu-
susiyle okul öncesi dönem çocuğunda mutlak görülebilen bu 
davranışlar (herhangi bir davranış bozukluğu olmamak kaydıyla, yalan söyleme, 

saldırganlık gibi…) bir sorunun göstergesi değildir. 
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Çocuklarına yetişkin gibi muamele eden ebeveynler:
 Her şeyden önce çocuklarının çocuk olduklarını göz 

ardı ederler. 
 Yaşanan her şeyi gayet ciddi bir şekilde çocuklarına 

anlatırlar. Bu yapılan davranış, çocukla paylaşım yaşamanın 
ötesinde bir davranıştır. Çocukla paylaşılanlar, çocuğun yaşı-
na ve birtakım bireysel özeliklerine göre şekillenmelidir. Yani 
paylaşım yaşayacağımız mevzuyu kendimize göre değil ço-
cuğa göre ayarlamalıyız. 

 Bu tarz ebeveynler sürekli olarak çocuklarından davra-
nışları konusunda yorum veya izah beklerler. 

 Genellikle kendilerinin bulunduğu ortamlarda –bu ortam 
çocuğa hitap etmese bile– çocuklarının mutlu olması gerekti-
ğine inanırlar, kimi durumlarda çocuklarından yetişkin olgun-
luğu sergilemelerini beklerler. 

 Bu ebeveynler, ayrıca çocuklarının duygularını kontrol 
etmeye çalışırlar. “Bundan dolayı ağlamak sana hiç yakışmı-
yor.” veya “Niçin bu kadar sevindiğini anlayamıyorum.” ya da 
“İstersen heyecanını bu şekilde gösterme.” gibi tepkilerle ço-
cuklarının doğallığını zedelerler. 

Bu tarz yaklaşımlar daha küçük yaşlarda çocuğun, çocuk-
luğunu unutmasına neden olur. Bu şekilde çocuk yeterli oran-
da çocukluğunu yaşayamamış ve hissedememiş olduğundan 
bu konuda deşarj olamaz. Bu da, çocuğun ileriki yıllarında 
farklı kişilik sorunları ile kendini gösterebilir. Tabii burada an-
latmaya çalıştığım ebeveynin yaklaşımlarından dolayı erken 
olgunlaşmak durumunda kalan çocuklardır. Bunun dışında 
yapısal olarak akranlarından daha olgun olan çocuklar da 
vardır ki, bu onların karakteristik özelliklerinden kaynaklanır ve 
müdahale gerektirmez. 
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Özetle çocuğa yaklaşırken çocuğun yaş dönemi özellikle-
ri göz ardı edilmemelidir. Çocuğa anlatılacak mevzu, ciddi bir 
mevzu bile olsa çocuk seviyesinde aktarılmalıdır. 

37. Çocuğunuza Teşekkür Etmeyi İhmal Etmeyin

Teşekkür etmek niçin önemlidir? Sadece çocuğumuzu 
mutlu etmek için mi? Tabii ki hayır. Ebeveynlerin çocukları ile 
ilgili en büyük yanılgılarından biri, çocuklarını kendi tasarrufla-
rında görmeleri ve bu sebeple çocuklarının kendileri için yap-
mış olduğu birtakım davranışları görmemeleridir. Sanki çocuk 
ebeveyninin istediği her şeyi yapmak zorundaymış gibi kendi-
sinden istenen bir davranışı yerine getirdiğinde pek de önem-
senmez. Evet, gerçi çocuğun ebeveyninin taleplerini yerine 
getirmesi oldukça anlamlı ve güzeldir. Fakat çocuk açısından 
olaya bakılacak olursa çocuk size kendi işlerinden fedakârlık 
göstererek zaman ayırmıştır. Mesela, çocuğunuz siz seslen-
diğiniz için oyununu bırakıp size cevap verdiyse veya ondan 
istediğiniz şeyi yerine getirdiyse bu ciddi anlamda teşekkürü 
gerektirir. Çünkü oyun oynamak çocuğun işidir. Ve ebevey-
nin isteği üzerine işine ara vermiştir. Bu sebeple bunun fark 
edilmesi ve duyulan memnuniyetin teşekkür ile dile getirilmesi 
gerekir. Ya da size bir bardak su getirmiş olması teşekkür ge-
rektiren bir başka davranıştır. Burada önemli olan çocuğunu-
zun sizin için bir fedakârlıkta bulunmuş olması, bir dakika bile 
olsa zamanını sizin için kullanmasıdır. 

Çocuğa Niçin Teşekkür Etmek Gerekir?

 Kendisine teşekkür edilmesi öncelikle çocuğunuzun bi-
rey olarak hakkıdır. Bu, çocuğun kendisine saygı duymasını 
sağlar. 
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 Ona teşekkür edildikçe, çocuğunuz da teşekkür etmeyi 
öğrenir. 

 Mutlu olur. Ondan istediklerinizi daha bir heyecan ve 
zevkle yerine getirir. 

 Özgüveni gelişir. Yaptıklarının küçümsenmeyip fark edil-
miş olması çocuğunun kendine güvenmesini sağlar. 

 Nezaketi öğrenmesine vesile olur. 
 Teşekkür ederken dikkat edilmesi gereken nokta, ebevey-

nin abartıya girmemesi gerektiğidir. Küçük bir işten dolayı sade 
bir teşekkür yeterlidir. Bundan dolayı tekrar tekrar teşekkür et-
mek veya çocuğu gereksiz yere pohpohlamak çoğu zaman ya-
rardan çok zarar verebilir. Çocuk bu şekilde yaptıklarının ekstra 
olduğunu düşünüp tamamen kendini geri çekebilir. Bunun dı-
şında çocuğa zaten yapması gereken bazı davranışlardan do-
layı teşekkür edilmez. Mesela yemek yemek zaten olması ge-
rekendir. Yemek yediği için çocuğa teşekkür edilmez. Sadece 
duyulan memnuniyet abartmadan dile getirilebilir. 

“Yemek yediğin zamanlar sağlıklı olacağını ve büyüyece-
ğini düşünüp çok mutlu oluyorum.” gibi. 

38. Çocuğunuzla Birlikte Kitapçıya Gitmeyi Deneyin

Bir çocuğun ebeveyni ile ev dışında bir şeyler paylaş-
ması oldukça önemlidir. Önemli olduğu kadar çocuk için çok 
özeldir. Ebeveynle bir yere gidiyor olmak “Ben değerliyim, 
annem/babam bana zaman ayırıyor.” mesajını gönderir ço-
cuklara. Çocukla birlikte gidilen yerlerin seçimi çok önemlidir. 
Buradaki püf noktası şudur; hem çocuğun hem de ebevey-
nin zevk alacağı, en azından sıkılmayacağı uğraşların seçil-
mesi önemlidir. Çocuğun mutlu olduğu bir yerde ebeveynin 
sıkılması çocuğun doyuma ulaşmasını engeller. Bunun dışın-
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da tercih edilen yerler çocuğun enerjisini boşaltacağı yerler 
olabileceği gibi kişisel gelişimini destekleyici, çocuğa yararlı 
alışkanlıklar kazandıracak mekânlar da olabilir. Kitapçılar, bu 
tarz yerlerin başında gelir. Çünkü kitap okuma alışkanlığı sa-
dece “Kitap okumak önemlidir.” sözleri ile çocuğa anlatılmaz. 
Kimi zaman çocuğun yanında kitap okuyor olmak da yeterli 
olamayabilir. 

Ebeveyn ile kitapçıya gitmenin faydalarını sıralayacak 
olursak;

 Bir paylaşım yaşanmış olacağından öncelikle ebeveyn-
çocuk arası bağı kuvvetlendirmeye vesile olur. 

 Bir emek sarf ederek herhangi bir kitabı elde etmek ço-
cuktaki okuma coşkusunu arttırır. 

 Çocuğun birden fazla kitabı görmesi ve farklı okuyucu 
kimlikleri ile tanışması çocuğun bakış açısında kitabı önemli 
kılar. 

 Ebeveynini kitap seçerken görmek çocuğun bu davra-
nışı modellemesini kolaylaştırır. Çocukta kitap okuma alışkan-
lığı oluşur. 

Önemli olan noktalardan biri, ilk etapta çocuğun kitap se-
çiminde onu özgür bırakmak gerektiğidir. Bu konuda ebeveyn 
birtakım yönlendirmelerde bulunabilir, fakat ısrarcı davran-
mamalıdır. Çocuk kitapçıya mutlu girip ağlayarak çıkarsa bir 
dahaki sefere kitapçıya gitmekten haz almayacaktır. Çocukla 
birlikte ebeveynin de kitap almak üzere kitapları incelemesi 
gerekir. Bunun dışında eve gidince birlikte kitapları okumak, 
bunun takibini yapmak da önemlidir. Ayrıca belli periyotlarla 
veya kitapların okunmasının hemen akabinde tekrar kitapçıya 
gidilmesi kitap okumayı daha çabuk bir biçimde alışkanlığa 
dönüştürür. 
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39. Tutarsızlıklara Son Verin

Çocuklar, ebeveynlerinin davranışlarını gözlemler ve ken-
dilerine davranıldığı gibi davranırlar. Bunun dışında kendile-
rine verilen tepkileri zihinlerine yerleştirmeye çalışırlar. Aynı 
davranışı veya tepkiyi ne kadar sık görürlerse öğrenmeleri 
o denli hızlı olur. Bu sebeple, çocukların yanında davranış-
larımıza ve tepkilerimize çok dikkat etmeliyiz. Hatalı yakla-
şımlardan kesinlikle kaçınmalıyız. Çocuklar için hatalı olanı 
öğrenme tehlikesi dışında en büyük tehlike, ebeveynlerinin 
tutarsız tepkilerinden dolayı doğru olanı öğrenememeleridir. 
Bazı ebeveynler bir gün “kesinlikle hayır.” dediklerine erte-
si gün çeşitli sebeplerden dolayı “evet.” diyebilmektedirler. 
Veya annenin onaylamadığını baba onaylayabilmektedir. Bu 
tepki çocuğun doğruyu öğrenmesini engeller. Bir öyle bir 
böyle davranış sonunda, çocuklar ebeveynlerinin davranış-
ları arasından çıkarlarına uygun olanı tercih ederler. Veya bu 
tarz tutarsızlıklar sonucu çocuk ebeveyninden doğru olanı 
öğrenmek yerine rastgele tepkiler verir. Yani öylesine dav-
ranır. Örneğin “Kesinlikle yalan söylememelisin.” diyen bir 
anne, ertesi gün çalan telefon karşısında çocuğuna karşıdaki 
sese kendisi için “Evde yok de!” derse çocuk sınırlı deneyimi 
ile doğru olanı bilemeyebilir ve zamanla çıkarına uygun olanı 
tercih eder. Bu örnekler artırılabilir. Sonuç olarak, çocuk bu 
tarz ikilemlerde kesinlikle bırakılmamalıdır. 

Tutarsızlıkların muhtemel sonuçları şöyle sıralanabilir:
 Çocuğun ebeveynine itimadı sarsılır. 
 Kişiliğinin şekillenme dönemi olan çocukluk dönemi 

içinde hatalı kişilik yapılanması oluşur. 
 Yanlış tepki ve davranışları öğrenebilir.
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40. Çocuğunuz mu Yaramaz? Siz mi Fazla 
Otoritersiniz?

Birçok çocuğun yaramaz olarak etiketlendiğini görürüz. 
Oysa, yaramaz denen çocukların büyük kısmının annesi aşırı 
otoriterdir. Bu açıdan, otoriter ebeveynlerin kendilerini değiş-
tirmelerinde fayda vardır. Bu annelerin; çocuklarının neredey-
se her davranışını frenlemeye çalıştıkları görülür. Ebeveyn, 
dediği yapılmadığı takdirde çok fazla rahatsız olur. Birtakım 
yaptırımlara başvurma yoluna gider. Bazı annelere göre salo-
na oyuncak taşınması bile bir yaramazlık göstergesi olabilir. 
Oysa sonucuna katlanarak sorumluluğu üstlenilen davranışlar 
yaramazlık kategorisine girmez. Eğer çocuk oyununu oyna-
dıktan sonra, oyuncaklarını toplamayı kabul ediyorsa burada 
rahatsız olunacak bir durum yoktur. Otoriter veya aşırı titiz 
ebeveynlerin en hatalı tepkilerinden biri çocuklarına yaramaz-
lık etiketi yapıştırıp bundan dolayı şiddetli tepkiler vermeleridir. 
Buna karşı çocuk da agresif ya da çekinik tepkiler geliştire-
bilir. Sonuçta, problemi olmayan bir çocuk yanlış tepkilerden 
dolayı sorunlu hale gelebilir. 

Peki, suç kimin? Bu yüzden çocuklarınıza gereksiz sınır-
lamalar getirmeyin. Özellikle de ev içinde aşırı sınırlamalar 
çocuğun evden soğumasına neden olur. Bırakın çocuklar ev-
lerinde rahat ve özgür olsun. Onlar için uygulayacağınız tek 
yaptırım; çocuklarınızın her türlü davranışlarının sonucuna kat-
lanmaları olsun. 

41. Yaramaz Diye Diye Yaramaz Yapmayın!

İnsan beyni çeşitli sebeplerle beş duyu aracılığı ile ken-
disine gelen her türlü bilgiyi depolar. Daha sonra da bireysel 
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faktörler, deneyim, ilgi, ihtiyaç vb... unsurların da etkisi ile bu 
bilgileri davranışa dönüştürür. Bundan yola çıkarak çocukla-
rımızın davranışlarını ele alalım. Çocukların dışarıdan aldıkları 
her türlü duyumu ve davranışı elemeksizin beyinlerine (fark etme-

den) yerleştirmeleri yetişkinlere kıyasla çok daha mümkündür. 
Çocuğa sürekli yaramaz demek veya çevrenizdeki insanlara 
çocuğunuzu yaramaz diye tanıtmak da bu kategori içinde ele 
alınabilir. Birçok ebeveynin sorunu haline gelen yaramazlık ola-
yının çözümlenmemesinin ana sebebi ebeveynlerin kendisidir. 
“Yaramazım.” diye beynine ileti alan çocuk farklı zamanlarda 
fark etmeden yaramazlık olarak nitelendirilen davranışları ya-
pacaktır. Zamanla yaramaz olmak veya uslu oturmamak ço-
cuk için normal olarak görünecek ve çocuk bundan rahatsız 
olmayacaktır. Ayrıca yaramazlık göreceli bir kavramdır. Sizin 
yaramazlık dediğiniz bir davranış bir başka ebeveyn tarafın-
dan çocukluk olarak tanımlanabilir. Ve bu bakış açısı hem ebe-
veyne hem de çocuğa fayda sağlayacaktır. Acaba çocuğunuz 
gerçekten yaramaz mı? Bunu gözlemlemenizi ve soruya içten-
likle evet cevabını verdikten sonra yaramaz kelimesini literatü-
rünüzden çıkarıp yapıcı çözümler üretmenizi öneririm. 

Yapıcı Çözüm Önerileri 

 Öncelikle yaramazlığa neyin sebep olduğunu belirleyin 
(gerekirse bir uzmandan yardım alarak) ve çözüm için sorunun sebebi 
üzerine yoğunlaşın. 

 İşe, çocuğunuzdaki negatif davranışlardan ziyade po-
zitif davranışları görerek başlayın. 

 Olumlu davranışları mutlaka onure edin. 
 “Çok yaramazsın” “Kendime uslu çocuk alacağım.” gibi 

söylevlerde asla bulunmayın. 
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 Çevrenizdeki insanlara “oğlum çok yaramaz.” vb. tanı-
tımlarda bulunmaktan vazgeçin.

 Çocuğunuza enerjisini boşaltacağı meşru imkânlar su-
nun. 

42. Çocuğunuzun Gözyaşlarına Teslim Olmayın

Gözyaşının gücünü keşfetmiş olan çocuklar, ağlayarak 
her istediklerini elde etmeye çalışırlar. Muhakeme yetenekleri-
ni ve mantıklarını çoğu zaman devre dışı bırakıp kolay yoldan 
istediklerine kavuşmayı yeğlerler. Gözyaşını, arzuları için ara-
cı olarak kullanma doğuştan gelen bir özellik değildir. Çocuk 
hatta bebek henüz konuşarak kendini ifade edebilme döne-
mine girmemişken birtakım sesler çıkararak, mızmızlanarak 
ve bazen ağlayarak kendini ifade etmeye ve istediklerini elde 
etmeye çalışır. Bu şekilde amacına ulaşan çocuk deneme-
yanılma yöntemi ile farklı durumlarda ağlama gücünü kullan-
maya başlar. Özellikle 1 yaşından sonra amaçlı ağlama kul-
lanılmaya başlar ve ebeveyn amaçlı ağlamayı keşfedemezse 

Banane, ben bunu 
istiyorum.

En iyisi alalım, yoksa 
susmayacak.

[hatalı model]
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hatalı davranmaya daha o dönemlerden itibaren başlar. Yani 
bu hatalı davranışı pekiştiren ebeveyn olur. “Aman daha fazla 
ağlatmayayım, zaten hassas.” veya “Şimdi çevredekiler ra-
hatsız olacak, susturmak için dediğini yapayım.”, “Çocuk bu 
tabii ki ağlayarak isteyecek, ne var bunda.” vb. düşünceler 
ile ebeveyn çocuğun bu davranışını arttırır. Bu konuda size 
bir örnek vermek istiyorum. Oldukça zeki, potansiyel sahibi 
ve istediği takdirde kendisini en güzel şekilde ifade edebilen 
bir yeğenim var. Ailenin tek çocuğu ve inanılmaz derecede 
sevilen bir çocuk. Maalesef çocuklarının gözyaşlarına daya-
namayan aile, çocuklarının dediği hemen her şeyi çevrenin 
de etkisiyle yerine getiriyor. Buradan Şevki Bey ve eşine say-
gılarımı sunarak ona ve bu şekilde yaklaşım, sergileyen tüm 
ebeveynlere sesleniyorum. Bu yaklaşım ileriki yıllarda çocu-
ğunuzun üzülmesine neden olacak. Çocuklar, toplum içinde 
ailesi gibi onun isteklerini yerine getirmeye çalışan insanları 
etrafında bulamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirler 
ve bu durum bu çocuklarda (agresyon, sosyal fobi, mutsuzluk sendromu 

gibi…) farklı sorunlar doğurabilir. Her zaman sonuç bu olur diye 
bir şey yok. Fakat bu riski taşımaya değmez diye düşünüyo-
rum. Bugünden sonra çocuklarınıza; “Bundan sonra ağladığın 
veya ağlayarak bir şey istediğin zaman kulaklarım seni duy-
mayabilir.” gibi sözler söyleyerek gözyaşlarını kullanmamaları 
için onlarla anlaşma yapın. Bu aşamadan sonra da asla geri 
adım atmayın. 

43. Komutan Ebeveynlerden Olmayın 

Öncelikle isterseniz komutan ebeveyn kimdir veya nasıl-
dır? bunu anlamaya çalışalım. Komutan ebeveynler, evlerin-
deki tüm komuta yetkilerini ellerinde bulundururlar. Bu yetki-
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lerini ağırlıklı olarak çocukları ile birlikte iken açığa çıkaran bu 
ebeveynler çocuklarının her davranışını kontrol etmeleri ge-
rektiğine inanırlar. Âdeta ellerinde bir kumanda cihazı vardır. 
“Ellerini yıka, elbiselerini giy, dişini fırçalamayı unutma, elektrik 
düğmesini kapat, ödevini yap, yemeğini ye, kısık sesle konuş, 
saçını daha iyi tara vs…” bütün bu cümleleri sayfalarca çoğal-
tabiliriz. Şu an birçok ebeveynin özellikle de annelerin “Ben 
bütün bunları söylüyorum, yoksa komutan ebeveyn miyim?” 
dediğini duyar gibiyim. Evet çocuklarının her davranışını böy-
lesine sıralayan ve kontrol etmek isteyen bu ebeveynler komu-
tan ebeveynlerdir. Dikkat ederseniz yukarıda saydığım örnek 
cümleler aslında bir bireyin kendiliğinden düşünüp yapması 
gereken davranışları içeriyor. Mesela; elleri yıkamak, acıkınca 
yemek yemek, elektrik düğmesini kapamak… Oysaki komu-
tan ebeveynlerin çocukları, bu davranışlarının kontrolünü ebe-
veynlerine bırakmak zorunda kalmışlardır... Ve bir süre sonra 
bireysel ihtiyaçlarını gidermek için bile ebeveynlerinin ikazları-
nı bekler konuma gelmişlerdir. Bu konunun izahının ardından 
genellikle şu tepki ile karşılaşmışımdır:

“Ama biz çocuklarımıza hatırlatmadan onlar bu davranış-
ları yapmıyorlar?”. Evet, tabii ki yapmazlar; çünkü bir süre son-
ra bütün bu davranışlar sizin tepkilerinize bağlanmıştır. Yani 
çocuğa göre “Annem hatırlatmadığına göre veya uyarmadığı-
na göre demek ki şu an dişlerimi fırçalamam gerekmiyor, çok 
gerekirse zaten annem şimdi seslenir.” Bu tarz şartlanmalar 
ile zamanla çocuk bireysel sorumluluklarını bile üstlenmeyen, 
kişilik gelişimi anlamında anneye bağlı bir birey oluverir. Bütün 
bu sebeplerden dolayı elinizdeki kumanda cihazını bir kenara 
bırakın ve komutan olmaktan vazgeçin. Çocuğunuza bundan 
böyle birtakım hatırlatmalarda bulunmak istemediğinizi ve ona 
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güvendiğinizi dile getirin. Hatta sorumluluk duygusunun onda 
daha çabuk yerleşmesi için birtakım anlaşmalar yapabilirsi-
niz. Meselâ; “Okuldan geldikten sonra ellerini yıkamalısın, aksi 
takdirde bu şekilde yemek yiyemezsin, yemek yemeden de 
TV’yi açmana müsaade edemem.” diyebilirsiniz. Veya “Açık 
gördüğün her elektrik düğmesini kapatman sana 10 puan ka-
zandıracak; puanların 500 olduğunda ise istediğin kalem takı-
mını alabilirim.” şeklindeki anlaşmalar işinizi kolaylaştıracak ve 
çabuklaştıracaktır. Unutmayın; sabırlı davranmalı ve kararları-
nızdan vazgeçmemelisiniz.

44. Sakın Çocuklar Tartışmalarınıza Şahit 
Olmasın

Her evde tartışmalar olabilir. Önemli olan tartışma ze-
minlerinin yeni sorunlara gebe olmasını engelleyebilmek ve 
tartışmaları yapıcı şekilde sonuçlandırabilmektir. Her bireyin 
sinirlenme hakkı vardır; fakat bireyler sinirlendikleri zaman 
çevrelerindeki unsurları göz ardı etmemelidirler. Özellikle de 
çocuk sahibi olan eşler tartışma zeminlerine dikkat etme-
li, sinirlenince gözüm hiçbir şey görmüyor bahanesinin ar-
kasına saklanmamalıdırlar. Evet, evli bireyler! Herhangi bir 
mevzu eşinizle aranızda tartışmaya neden olduysa öncelikle 
çocuklarınızın aynı mekânda olmamasına dikkat etmelisiniz. 
Çocuklar neden anne-babalarının tartışmalarına şahit olma-
malıdırlar?

 Çocuk, tartıştığınız konuyu ve konunun ciddiyetini anla-
yamazsa anne-babasını bu tarz yaklaşımlarından dolayı suç-
lar. 

 Sizi modeller. Artık ona kardeşi ile iyi geçinmesi gerek-
tiğini anlatamazsınız. 
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 İleriki yaşantısında kuracağı yuvada o da aynı hataları 
yapar. 

 Çekinik ve ürkek tepkilerde veya tam tersi agresif (saldır-

gan) tepkilerde bulunabilir. 
 Size ve aile kavramına olan güveni zedelenir. 

45. “Çocuğum Eşimle Aramızdaki İlişkiyi 
Kıskanıyor.” Diyorsanız

Dikkat etmeniz gerekenler…. 

Birçok ebeveynin yaşadığı bir sıkıntıdır bu. Böyle ço-
cuklar anne-babaları bir aradayken çok huzursuz olurlar. 
Birtakım davranışlarda bulunarak ebeveynlerinin dikkatlerini 
çekmeye çalışırlar. Ya da anne-babaları birlikte iken onların 
konuşmalarını engellemeye çalışırlar. Hatta kimi zaman ba-
balarının annelerine dokunmasını reddedebilirler. Öncelikle 
belirtmeliyim ki; bu tarz durumlar birçok çocukta görülen ve 
gelişim süreçleri içinde normal sayılabilecek davranışlardan-
dır. Bu sebeple paniğe kapılmaya gerek yoktur. Ebeveynleri-
nin arasındaki diyaloğu reddeden bu çocuklar birkaç şekilde 
karşımıza çıkarlar. 

1) Bu çocukların bazıları anneye aşırı bağımlılık geliştirmiş 
olduklarından dolayı anneyi baba ile paylaşmak istemez. Bu 
çocukların anneleri genellikle bu ortama zemin hazırlamışlar-
dır. Aşırı koruyucu ve sahiplenici özelliklerinden dolayı çocuk 
anneye bağımlılık geliştirir. Bu durumda annenin çocukla olan 
ilişkisini dengelemesi ve baba ile diyaloglarını arttırma adına 
devreden çıkabilmeyi öğrenmesi gerekmektedir. 

2) Ebeveynlerinin ilişkisini kıskanan bazı kız çocukları da, 
özellikle okul öncesi dönemde babaya bir hayranlık besler-
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ler. Bu hayranlığın neticesinde baba için özel olma kaygısı-
nı taşırlar. Bu sebeple de, anneyi babası ve kendisi arasında 
bir engel olarak görürler. Bu durumda da babanın çocuğuna 
daha fazla önem vermesi, özel paylaşımlarda bulunması ve 
dolayısıyla bu bağlamda çocuğunu doyurması gerekmekte-
dir. Ayrıca çocuğu tahrik edercesine anne-babanın çocukları-
nı yanlarına almaması yapılabilecek en büyük hatadır. 

3) Bir önceki maddenin tam tersi durumlar da olabilmekte-
dir. Yani erkek çocuğunun anneye hayranlık besleyip babayı 
yanlarında istememesi durumudur. Bu durumda da aynı şe-
kilde anne farklı zamanlarda oğluna özel olduğunu hissettirici 
mesajlar göndermeli ve anne-baba-çocuk diyalogları artırıl-
malıdır. 

Bunun dışında evdeki statülere dikkat edilmemesi ve evde 
eşlik rolünün tamamen devreden çıkartılıp eşlerin birbirlerine 
“annemiz ve babamız” gibi hitaplarla seslenmesi çocuğun 
ebeveynini rakip olarak görmesine neden olur. Yani çocuk; 
“anne ikimizin annesi, baba ikimizin babası” şeklinde düşünür 
ve ebeveynlerini birbirlerinden kıskanır. 

Genel anlamda denebilir ki çocukların daha çok 4-5 yaş-
larına rastlayan bu kıskanma davranışı, gelişimlerinin doğal 
bir sonucudur. Tepki ile karşılanmaması ve çocuğa ayrılan za-
manın arttırılması önemlidir. Sorun devam ederse, bir uzman 
ile görüşülüp sebebin anlaşılması gerekmektedir.
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ÇOCUĞUNUZU ANLAMAK İÇİN MİNİK BİR 
EMPATİ OYUNU OYNAYALIM

Bildiğiniz gibi empati; kendinizi muatabınızın yerine koya-
rak düşünme ve davranmadır. Sizlerin de çocuklarınızı anla-
yabilmeniz için bu empati oyununa katılmanızı öneririm. 

Dışarıdan bir otorite düşünün!!!
Bu otoritenin sizden sorumlu olduğunu varsayalım. Sü-

rekli olarak bu otorite tarafından kontrol edildiğinizi ve özgür-
ce davranamadığınızı düşünün. Bu otorite söz hakkı verince 
konuşabiliyorsunuz, onun belirlediği saatlerde yemek yiye-
biliyorsunuz, en sevmediğiniz yemekleri o istiyor diye yemek 
zorundasınız, onun dediği saatte uyumak zorundasınız, kabul 
etmezse uykunuz olmadığı halde kalkıp oturamıyorsunuz, dı-
şarıya çıkışlarda özgür değilsiniz, bazen hiç mutlu olmadığınız 
ortamlarda o otorite istediği için sessizce oturmak zorundası-
nız, ayrıca bu otoritenin dediği olmazsa kınanıyor hatta bazen 
dayak yiyorsunuz vs. 

Ne yapardınız böyle bir ortamda?
Tabii ki; isyan ederdiniz. Sizce zaman zaman çocuklarını-

zın da yaptığı bu değil mi?
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“Bu empati ile çocuklara kuralsız bir yaşantı sunun.” de-
miyorum. Fakat onların içlerinde bulunduğu durumu anlama-
nızı ve kurallar ve yasaklar koyacaksanız bile onların psiko-
lojilerine uygun yaklaşımlarla kural ve sınırlamaları koymanızı 
istedim. Umarım; bundan böyle onları tamamen anlayarak ve 
kendinizi onların yerine koyarak tepki verirsiniz. Başarılar.
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