
                                 EBEVEYN   TUTUMLARI 

Serbest/ Pasif ebeveyn tutumu: 

 3 yaşındaki çocuğunuzun ağlamasına dayanamadığınız için her isteğini yerine 

getiriyor, istemediği şeyler için ısrar etmiyorsunuz. 5 yaşındaki çocuğunuzdan 

oyunu bittikten sonra oyuncaklarını toplamasını istiyorsunuz ancak bunu 

yapmadığında ne kadar yorulduğunuzdan yakınarak  siz topluyorsunuz.  

 Çocuklarınıza istediklerinizi yaptırmak için sevgi ve saygınızdan taviz vermeden 

rica ediyor, yalvarıyor, uzun uzun anlatmaya çalışıyorsunuz ama hiç biri sonuç 

vermiyor. 

Neden doğru değil? 

 Sınırların ve düzenin olmadığı özgürlük alanı çocuklarını gelişmesine ve 

öğrenmesine fırsat vermez. 

 Otoriteye saygı olmadan çocuklar uygun davranışları öğrenemezler 

 Çocuklar kendilerini sorumlu hissetmediğinden problem çözme 

yöntemini öğrenemezler 

 İşbirliğine değil umursamazlığa davet eder. 

 

Baskıcı/ Kontrolcü Ebeveyn Tutumu 

 4-5 yaşlarındaki çocuklarınız paylaşamadıkları oyuncakları nedeniyle kavga 

ettiklerinde, tüm akşam odalarından çıkmama cezası veriyorsanız, oynarken 

oyuncaklarına zarar verdikleri ve etrafı dağıttıkları için oyuncaklarını 

saklıyorsanız..  

 Çocuklarınız kurallar karşısında isyan ediyor, fırsatını bulduklarında intikam 

almaya çalışıyor, sizinle inatlaşıyorlarsa ya da içine kapanıp sizden 

uzaklaşıyorlarsa.. Size karşı geldiklerinde ya da sözünüzü dinlemediklerinde 

bağırıp çağırıyor, suçluyor, korkutmaya çalışıyorsanız, üzülmelerini ya da 

sinirlenmelerini sağlayacak cezalar veriyorsanız, bazen fiziksel şiddete 

başvuruyorsanız.. 

 

 



Neden doğru değil? 

 Özgürlük alanının kalmadığı katı sınırlar, çocukların gelişme ve 

öğrenmesine fırsat vermez. 

 İnsiyatif ve kontrolü olmayan çocuklar uygun davranışları gerekçeleriyle 

öğrenemez.  

 Çocuklar model alma yoluyla yıkıcı problem çözme yöntemlerini 

öğrenirler. 

 Çocukları işbirliğine değil öfke ve isyana sürükler. 

TUTARSIZ EBEVEYN TUTUMU 

 Her seferinde alttan alma ve taviz verme ile cezalandırıcı olma ve şiddet 

uygulama arasında gidip geliyorsunuz.  

 Çocuğunuz da sizin gibi değişken tutum ve davranışlar sergiliyor, bazen başına 

geleceklerden çekinip istediğinizi yapıyor, ancak çoğunlukla son ana kadar 

direniyor ve umursamaz davranıyorsa.. 

Neden doğru değil? 

 Sınırların ve özgürlük alanının belirsiz olduğu ortam, çocukların gelişme 

ve öğrenmesine fırsat vermez.  

 Sonuçları öngörülebilir olmadığından çocuklar uygun davranışları 

öğrenemezler. 

 Çocuklar model alma yoluyla karmaşık mesajlarla iletişim kurma yolunu 

öğrenirler. 

 Çocukları iş birliğine değil, güç mücadelesine sürükler. 

İDEAL EBEVEYN TUTUMU VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ 

 Davranış yönetiminde sağlık ve etkili bir ebeveyn tutumunda olması gerekenler 

şunlardır. 

• Duygusal yakınlık- destek 

(eleştiri, suçlama, tehdit, şiddetle cezalandırma yerine övgü, onay, 

yüreklendirme, yardımcı olma, işbirliği, fiziksel şefkat) 



• Kontrol- sınırlar içinde özgürlük(serbest, ihmalkar,baskıcı, tutarsız kontrol 

ve sınırlar yerine dengeli kontrol ve sınırlar 

• Tutarlılık (ebeveynler arası uyumsuzluk ve karmaşık mesajlar yerine netlik 

ve tutarlılık)  

Kontrol: Sınırlar, Kurallar, Sonuçlar 

 Çocukların davranışları sonuçlarına göre şekillenir. Neyin kabul edilebilir 

olduğunu, nerede durmaları gerektiğini davranışlarının sonuçlarını 

gözlemleyerek öğrenirler. Eğer istediğini alıyor ya da sonucunda bir avantaj 

sağlıyor ise kullandığı yöntemin işe yarar olduğunu düşünecek ve ileride de 

tekrarlayacaktır. Bu şekilde öğrenme gerçekleşir. İlk ve kritik öğrenme ailede 

gerçekleşir. 

 Onlar kuralları anlamak isterler.. Bunun için denemeler yaptıklarında uygun 

sonuçlarla karşılaşmalıdırlar. Yanlış ve istemedikleri bir davranış yaptıklarında 

bunun kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmadığını net bir biçimde ifade 

etmelisiniz.Eğer kararlı davranır ve yanlış davranışının olumsuz bir sonuçla 

karşılaşmasını sağlarsanız, bu sınırın kesin kurala uymanın da zorunlu olduğunu 

anlarlar.  

 Sadece yanlış davranışa reaksiyon vermek yeterli olmaz. Bu, çocuklara sadece 

ne yapmamaları gerektiğini  öğretir. Ne yapmaları gerektiğini çıkaramazlar. 

Dolayısıyla yanlış davranış yerine ne yapması gerektiğini söylemeli ve ona her iki 

seçeneği de sunmalısınız. Doğru bir davranış sergilediğinde de mutlaka bunu 

fark etmeli ve davranışın doğruluğunu vurgulamalısınız.  

 Sert, fiziksel, sözel, uzun süreli cezalar işe yaramaz. Kısa vadede işe yarar gibi 

görünse de uzun vadede olumsuz davranışlar devam eder, hatta artar. Öfke, 

korku gibi olumsuz duygulara neden olabilirler. İlişki zarar görür. Yalnızca ne 

yapılmaması gerektiğini öğretir. Evdeki agresifliği azalırken dışarıda saldırgan 

davranışlar sergileyebilir.  

 Ceza verirken davranışın doğal ve mantıklı sonuçlarını, sorumluluk hak 

dengesini göz önünde bulundurmak gerekir. Sorumluluklar haklarla beraber 

gitmelidir. Çocuk kendinden beklenenleri yaptığı ölçüde hak ve ayrıcalık elde 

etmeli, ikisi birbirine bağlı şekilde gelişmelidir. 



ANNE BABALAR İÇİN İPUÇLARI, UYARILAR, ÖNLEMLER 

Kontrol sahibi olması gereken sizlersiniz: 

 Çocuklara ancak sorumluluklarını alabilecekleri kadar kontrol verilmelidir. 

Kuralları, sınırlar belirleme, doğruyu yanlışı öğretme görevi yetişkin olan anne 

babalara aittir. Güç ve kontrolün  çocuğa verilmesi hem anne babanın işini 

zorlaştırır hem de çocukların güvende hissetmemelerine neden olur.  

Test edileceksiniz: Çocuklar sınır ve kuralları anlayabilmek için denemeler 

yaparlar ve sizi test ederler. Bu testlerin sonuçlarına göre nasıl davranacaklarına 

karar verirler. Sizin tepki ve tutumlarınız testlerin ‘sonuçları’dır. 

Davranışlarınızla verdiğiniz mesajlara dikkat edin.  

Problemli davranışlar kendiliğinden düzelmez, öğrenilmemiş davranışlar 

büyüme sonucunda ‘yapılır’ hale gelmez 

 Çocuğunuzun uygun olmayan (oyuncaklarını kırma, eşyalarını kaybetme) , 

başka ortamlarda sergilediğinden problem olabilecek davranışları (istediği 

olmadığında bağırma), kazanamadığı durumları (odasını toplaması) ‘o daha 

çocuktur, büyüyünce yapar’ gibi varsayımlarla geçiştirmeyin. Öğrenilmemiş 

davranışların sonradan sergilenmesini, öğrenilmesi engellenmemiş 

davranışların ise kendiliğinden ortadan kalkmasını bekleyemezsiniz.  

Çocuğunuza asla boş tehditler savurmayın, yapmayacağınız şeyleri 

söylemeyin 

 Eğer bir davranış kabul edilebilir değilse bu net ve kesin bir şekilde çocuğa 

söylenmelidir. Devam ederse karşılaşacağı olumsuz sonuç açıklanmalıdır. İki 

seçeneği vardır; ya sözünüzü dinleyecek ya da sonucuna katlanacaktır. Bu 

seçenekleri ona açıkça sunmalı ve söylediklerinizin arkasında durmalısınız. 

(bazen kıyamayız yapmayız ama o zaman sınırlarını zorlar ve bizi dinlemesi 

zorlaşır) Benzer şekilde ödüller söz konusu olduğunda da boş vaadler vermeyin. 

Verdiğimiz sözleri tutamadığınızda çocuğunuz size güvenmeyecek, öfkelenecek 

ve isteklerinizi yerine getirmeyecektir.  

Kararlı ve istikrarlı olun: 

 Yanlış bir davranış karşısındaki tutumunuz istikrarlı ve tutarlı olmalıdır. Çocuk 

yine aynı şeyi yaparak tutarlılığınızı test edecektir. Aynı davranışlar aynı 



sonuçlarla karşılaşmalıdır. Aksi takdirde bu konuda kararlı olmadığınızı anlayan 

çocuk uyarıları duymazdan gelecektir. 

Kural ve sınırlarınızı mantıklı ve olağan sonuçlarla destekleyin 

 Bu sonuçların yanlış davranışın olağan ve mantıklı sonucu olması öğrenmeyi 

etkin kılar ve hızlandırır. O zaman öfke duygusu ve intikam alma motivasyonu 

yaratmaz. Sergilenen davranışın neden yanlış olduğunu, gerçek hayatta bu tür 

davranışların nasıl bir bedeli veya sonucu olabileceğini düşünün ve 

çocuğunuzun bu sonuca katlanmasını sağlayın. 

Ebeveynlerin dayanışma içerisinde olması gerekir. Çocuğunuzla değil eşinizle 

koalisyon kurun. 

 Eğer biriniz sınır, kural koyarken diğeri bunu uygulamaz ya da bozarsa, 

çocuğunuz hemen bu tutarsızlığı fark edecek ve kendi lehine kullanacaktır. 

(kendi içinizde anlaşmazlığa düşebilirsiniz ama çocuğun önünde iki iyi takım 

arkadaşı olmalısınız) bu durumda çocuk size olan güvenini yitirebilir ve daha da 

önemlisi bu gibi durumlarda çocuklarla serbest ebeveyn arasında diğer 

ebeveyne karşı uygunsuz bir koalisyon kurulur ve bu koalisyondan karı koca 

ilişkisi de zarar görebilir. 

Model olun: Ne yapacağını anlatmak yerine gösterin. Çocuklar 

söylediklerimizden ziyade yaptıklarımızı öğrenirler. O yüzden öğrenmesini 

istediğiniz davranışları önce siz sergilemelisiniz. Eğer çocuğunuzun öfkesine 

hakim olmasını istiyorsanız siz de öfkelendiğinizde kontrollü olmalısınız. 

Ailelerinde tanık olduğu davranışlar çocuklar için normaldir ve yeri geldiğinde 

aynıları yapılacaktır.  

Düşünün:  

 Çocuk yetiştirme konusunda tutum ve yöntemlerinizi nasıl ve neden 

belirlediğinizi fark edin. Kendi anne babanızdan gördüklerinizi mi 

uyguluyorsunuz? Yoksa anne babanızda beğenmediğiniz, onlara kırgın ya da 

kızgın olduğunuz için tam tersini mi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yöntemlerin 

doğruluğunu hiç sorguladınız mı? Okuyun, araştırın, uzmanlara sorun. 

 

 



Amaçlarınızı şaşırmayın 

 Kurallarınızın, sınırlarınızın, ödül ve cezalarınızın amacı çocuğunuzu eğitmek ve 

yetiştirmek olmalıdır. Eğer ödülleriniz, keyfi, cezalarınız intikam amaçlı, sınır ve 

kurallarınız sadece sizin hayatınızı kolaylaştırmaya yönelik olarak 

düzenleniyorsa, eşinizle aranızdaki güç mücadelesine çocuğunuz alet olmaya 

başlamışsa, amaçlarınızı şaşırmışsınız demektir. Neyi neden yaptığınız 

sorgulayın ve kendinize karşı dürüst olun. 

Koşulsuz sevin ve kabul edin 

 Koşulsuz sevgi ve kabul çocukların psikolojik ihtiyaçlarıdır. Her ne yaparlarsa 

yapsınlar anne babaları tarafından sevileceklerine ve kabul edileceklerine 

güvenmek isterler. Dolayısıyla anne babaların onaylamadıkları ve kabul 

etmedikleri şeyin çocuğun kendisi değil davranışları olduğunu açıkça ifade 

etmeleri önemlidir. Problem davranışlardadır çocuğun kendisinde değil. Kişiliği 

hedef alan eleştiri ve suçlamalar ebeveyn-çocuk ilişkisine ve çocuğun 

psikolojisine zarar verir. Çocuklarınıza saygılı olun fiziksel, sözel ya da duygusal 

incinmeler ilişkinize zarar verin.  

Çocuklarınızın da kişiliği vardır. 

 Çocuklarınız her ne kadar sizin genlerinizi taşısalar ve siz yetiştiriyor olsanız da 

her şeyi sizin istediğiniz biçimde yapmayabilirler, sizin gibi düşünmeyebilirler, 

size benzemeyebilirler. Sebebi bazen çok basittir, onlar başka bireylerdir.  

Mükemmel anne baba yoktur 

 Ters giden her şey için kendinizi suçlamayın. Çocukların psikolojik 

problemlerinin çeşitli nedenleri olabilir. (mesela bir gelişim dönemi) ancak 

sebep her ne olursa olsun yapabileceğiniz bir şeyler mutlaka vardır.  

 

 

 


