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Ne Yapmalı ? Nasıl Davranmalı?    

Anne - baba olarak çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, ilişkilerimizi güçlü tutmak, aynı zamanda 

bizden bağımsızlaşarak kendi ayakları üstünde durabilen özgüvenli bireyler yetiştirmek isteriz. 

Çocukların gelişim süreci devam ederken, ‘Sosyal ortamlarda çekingen davranıyor’, ‘Odasını 

toplamıyor’, ‘Kardeşi ile bir türlü anlaşamıyor’, ‘Okula gitmek istemiyor’ vb. cümleleri ebeveynlerden 

sıklıkla duyarız. Çocukla geçirilen zaman içerisinde bu tarz gündelik sorunlar yaşanması oldukça 

normaldir. Önemli olan bu sürecin nasıl yönetildiğidir. Çünkü çocuğunuzla kurduğunuz etkileşim 

ilişkinizin geneline yansır. Çocuklarımızın can sıkıcı davranışları aslında hiç tahmin etmediğiniz 

nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bazen yapabilecek olan şeyleri yapmak için sadece küçük bir 

desteğe ihtiyaç duyarız. Bu ayki bültenimizi okurken sizler gündelik hayatta çocuğunuzla yaşadığınız 

zorlukları nasıl yönetiyorsunuz düşünelim istiyoruz. İlk olarak bu dönemlerde sıklıkla karşılaştığımız bir 

sorun ile başlayalım. 

‘Okula Gitmek İstemiyor’ 

 En sık yaşanılan sorunlardan biri şüphesiz çocuklarımızın okula gitmek istememeleridir.. Çocuklar 

dönem içerisinde zaman zaman okula gitmek istemeyebilirler. Bu duygularını bazen fiziksel olarak karın 

ağrısı gibi belirtilerle belli ederler bazen sözel olarak ifade ederler bazen de ağlama krizlerine girerler. 

Peki, böyle durumlara karşı tutumumuz ne olabilir? diye düşündüğümüzde karşımıza neler çıkıyor bir 

bakalım… Öncelikle sıklıkla başvurduğumuz yol, kabul etmemek yani ‘Sana bir ilaç vereyim hiçbir şeyin 

kalmaz’. Çocuğumuza belki de ‘Sen anlamıyorsun, senin ağrını ben senden daha iyi anlıyorum’ mesajı 

verdiğimiz yolumuz. Bu yöntem onların duygu durumlarını anlamadığımız gibi oldukça kırıcı da bir 

yoldur aynı zamanda. İkinci olarak üzerine titremek yani aslında ‘ Kıyamam tamam gitme o zaman 

bugün okula, sen nasıl istersen’ demek,  yine sorunun çözülmesi adına faydasız bir eylem olarak çıkar 

karşımıza. Ve son olarak yine sıklıkla kullandığımız otoriteye başvurma yöntemi. ‘Bana yutturamazsın, 

hadi bakalım her sabah karnın ağıyor ama senin de’ gibi söylemler ile çocuğunuzun üzerinde olumsuz 

etkiler bırakabilirsiniz. Peki bunlar haricinde ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde; ilk olarak 

çocuğunuza sorumluluk verme konusu çıkıyor karşımıza. 

 Sorumluluk vermek, yaptığı ya da istediği davranışın sorumluluğunu ona vermek, bu konu hakkında 

karar vermesini sağlamayı da beraberinde getiriyor aslında. Bu konuda kullanabileceğimiz hatta sene 

başında gündeme getirebileceğimiz bir öneriden bahsetmek istiyorum.  

Joker hakkı: Yılda iki kez, dönemde birer defa olabilme seçeneği ile okula gitmemeyi seçme hakkı 

olarak düşünebiliriz. Bu hakkı verdiğimizde çocuğumuz gerçekten bu durumu nasıl yönetmesi 

gerektiğine daha iyi karar verecektir ve yaşadığı durumun gerçekliği ortaya çıkmış olacaktır. 



Bu yöntemlerden de anlayacağımız gibi sorunlu davranışı ve belirtilerini görmezden gelmek kaygıyı 

artırır; abartmak çocuğunuzun kendine olan güvenini kırar ve sorunun belirtilerini güçlendirir. Sorunun 

tıbbi boyutunu çözdükten sonra geriye kaygının sebeplerini bulmak kalır.  

 

‘Sosyal Ortamlarda Çok Çekingen Davranıyor’ 

 

Zaman zaman da çocuklarımızın çekingen olduğunu varsayarak tedbir almaya çalışırız. 

Kalabalık ortamlarda ilginin doğrudan üzerinde olması her bireyi rahatsız eder. Böyle davranıyor olması 

illaki çekingen olduğunu göstermez. Aslında çocuğunuzun çekingen olup olmadığına karar verdiğiniz 

ölçüt oldukça önemlidir. Bu nedenle önce; çocuğunuz gerçekten çekingen mi yoksa çocuğunuzun 

sosyalliği sizi tatmin etmiyor mu? diye düşünmek gerekebilir. Eğer gerçekten çocuğunuz sosyal 

ortamlarda çoğunlukla içe kapanık bir tutum sergiliyorsa: 

- Çocuğunuza çekingen ya da utangaç olduğunu söyleyerek onu etiketlemeyin. 

- Çocuğunuzu yeni ve bilmediği ortama ya da insanlara hazırlayın. Önceden nereye gidileceğini ve 

orada kimler olacağını açıklayın. 

- Çocuğunuzun çekingen kaldığında ısrar etmeyin, zorlamayın, kızmayın ve çok fazla üstünde 

durmayın. Temkinli bir yapıda olduğunu kabullenin ve ortama alışması için zaman verin.  

- Ebeveynin çekingen davranışları, çocuğun çekingenliğini arttıracaktır. Sizin yabancılarla rahat 

iletişime geçmeniz, çocuk için önemli bir model olacaktır. 

- Çocuğunuzu meraklandırarak ve cesaretlendirerek destekleyin. Ona eğlenceli gezilerinizden ve 

edindiğiniz arkadaşlıklardan bahsedin. Kendisinin nereye gitmek istediğini sorun. 

- Çocuğunuzun güvenli ortamda sürekli yeni deneyimler edinmesini sağlayın. Örneğin eve misafir davet 

edin ve çocuk misafirlerden başlayın. Ne kadar yabancı kişilerle ve yabancı ortamlarda bulunursa 

çekingenliği bir o derece azalacaktır. 

- Çocuğunuzu aşırı korumayın ve gereğinden fazla yardım etmeyin. Küçük korku ya da engellemelerle 

baş etmeyi öğrenmesi için fırsat verin. 

- Çocuğunuzdaki sosyal becerileri fark edin ve takdir ederek onurlandırın, onun güçlü ve başarılı 

yönlerini dile getirerek pekiştirin ve bu becerilerini geliştirebileceği bir kursa yönlendirin. 

 

‘Kardeşi İle Bir Türlü Anlaşamıyor’ 

Çocuklar arasındaki çatışmaların genellikle büyük sebebi kıskançlıktır. Kıskançlık yaşamda var olan 

olağan bir duygudur. Ancak çocuklarda kontrol mekanizması henüz gelişme aşamasında olduğu için 

kıskançlık duygusu karşımıza olumsuzluklarla çıkabilir. Genellikle iki kardeş arasındaki kıskançlık 

çatışmalarla ortaya çıkar. Çatışma sırasında yapmamamız gereken şeylerden bahsedersek ilki  ‘Ne 

oldu’, ‘Kim başlattı’ sorularının tuzak sorular olduğunu unutup bunlara başvurmak olacaktır. Bu sorular 

çocuklarımıza kendilerini haklı çıkartmaya çalışmalarına fırsat verir. Çatışmaların sebebini bulmaya 

çalıştığımızda karşımıza genellikle, birbirlerinin işlerini engelleme, fiziksel alanlarının farklılığı, 

birbirlerinin sınırlarına girme çıkar.  

 

 

 

 



Ne Yapmalı? 

 

1.‘Dur’ diyerek bölmek ve betimlemek 

Kendilerine dışardan bakmalarını sağlamak çok etkili olacaktır. Örneğin ‘Durun, burada oyuncak bir 

kamyon için çekişen iki çocuk görüyorum’. 

2. Düşündürmek  

Çözüm getirme arayışını onlara bırakın. Bu durum çözümü uygulamaya daha gönüllü olmalarını 

destekler ve yaratıcı çözümlerini artırabilirler. 

3. Seçenek sunmak 

Çözüm yolu bulamadıklarında alternatifler sunarak seçim yapmalarını sağlamak işlerini 

kolaylaştıracaktır. 

4. Birbirlerini dinlemelerini sağlamak  

Olaya dahil olmadan birbirlerine düşüncelerini aktarmalarını sağlamak, konuşmalarına ve dinlemelerine 

destek olmak yine en çok ihtiyaç duyacakları şey olacaktır.  

5. Eşitlik sağlamak 

Çocukların haklarını koruyarak eşitlik sağlamak onlar için çok değerlidir. Örneğin oyuncağı sıra ile 

oynamaları sağlamak; bunun için saat kullanılabilir, büyük olanın her zaman ilk sırada olmamasını 

sağlamak ve aynı odayı(oyun alanını) paylaşıyorsa, alanlarının nesnelerle ya da çizgi ile belirlenmesi 

faydalı olacaktır.  

Çocuklarınızla yaşadığınız bütün problemlerde atacağınız ilk adım, aradaki bağı yeniden inşa etmek ve 

güce dayalı ilişkiyi ortadan kaldırmak olmalı. 

Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın; çünkü bir çocuğun bir yetişkine 

öğretebileceği her zaman üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir 

şey bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmaktır.’ 

                                                                                                                 Paulo Coelho 
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