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EBEVEYN TUTUMLARI 

 

           Bütün ebeveynler çocuklarının büyüyünce nasıl bir birey olacaklarına dair düşünceler 

içerisindedir. Anne ve babalar, özgüveni yüksek, kendini iyi ifade edebilen, problem çözme 

becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlarlar.  

Anne, baba ve çocuk arasındaki etkileşim türüne “Anne-Baba Tutumu” denir.  Çocuğun 

kişilik özelliğinin belirlenmesinde, sorun çözme becerilerinin gelişiminde ve çevresiyle 

etkileşiminde anne-baba tutumu büyük öneme sahiptir. Çocuk, anne-baba tutumlarına göre ve 

ebeveynden gelen geri bildirimleri taklit ederek davranış becerilerini geliştirir. Bir anne babanın 

hangi çocuk yetiştirme tutumunu benimseyeceği; kendi kişilik özellikleri, yaşam tecrübeleri, 

kendi anne-babasının sahip olduğu tutumlar gibi birçok etkenle belirlenir. 

 

Baskıcı Otoriter Tutum 

 

Anne-baba tutumu konusunda, ebeveynlerin çocuklarına gösterdiği ilgi ve sevgi kadar 

çocuğun davranışına uyguladıkları denetim ve disiplinin niteliğini de incelemek önemlidir. 

Otoriter anne babalık; çocuklarla tartışmadan, anlaşmadan, onların istediklerini hiçbir şekilde 

kabul etmeden, anne babalar tarafından kararlaştırılan kural ve emirlerin çok sıkı 

uygulanmasıdır. Bu tutumda anne baba katı bir disiplin uyguladığı için çocuk her kurala uymak 

zorunda bırakılır. Anne ve babadan birisi, ya da her ikisinin baskısı altında olan çocuk, sessiz, 

uslu, nazik, dürüst ve dikkatli olmasına karşılık; küskün, silik, çekingen, başkalarının etkisinde 

kolay kalabilen, aşırı hassas bir yapıya sahip olabilir. 

 

İzin Verici Tutum 

Bu tutumu benimseyen ebeveynler çocuklarına çok fazla özgürlük verirler; çocuklarını 

hiçbir şekilde kontrol edemezler ve bazen de ihmale varan bir hoşgörü ile davranırlar. 

Çocukların uymak zorunda oldukları kuralları yoktur; kurallar olsa dahi uyulmadığında aile 

hoşgörülüdür. Bu tür ebeveynlerin çocukları istedikleri zaman yemek yerler, istedikleri zaman 
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yatarlar ve istedikleri kadar televizyon seyrederler. Çocukları ile arkadaş gibi olmak için çaba 

gösteren anne-babaların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise anne-babalık rolünün, 

arkadaşlık rolünün arkasında kalmamasıdır. Çünkü, çocukların hayatları boyunca birçok 

arkadaşları ama sahip olacağı bir tek anne-babaları olacaktır ve çocuklar hayatı, 

sorumlulukları, temel güveni anne-babalarından öğrenebilirler. Çocuk ile anne-baba arasında 

sağlıklı ve yakın bir iletişimin olması gerçekten önemlidir. Çocuğun her zaman anne-babası 

tarafından anlaşıldığını ve kabul edildiğini hissetmesi kişilik gelişimini olumlu olarak etkileyen 

en önemli faktördür. Arkadaş gibi olmak ise bazen aradaki sınırların kaybolmasına neden 

olabilir. Çocuklar her ne kadar özgür olmak isteseler de anne-babanın rehberliğine ihtiyaç 

duyarlar. 

Aşırı Koruyucu Tutum 

 

Anne babanın çocuğu aşırı koruması, çocuğa gereğinden fazla kontrol ve özen 

göstermesi anlamına gelir. Bu tutum özellikle günlük bakım, beslenme ve duygusal alanlarda 

kendini gösterir. Çocuğun üzüntü, kaygı, korku gibi acı veren hiçbir duyguyu yaşamamasını 

öngören aşırı koruyuculuk; çocukları gerçek hayattan yalıtan bir yapay dünyaya sokmaktadır. 

Bu noktada ebeveynler aşırı korumacı anne-baba tutumu tuzağına düşerek, çocuğun 

becerilerinin gelişmesine engel olmaktır. Anne-baba, çocuk için hayatı kolaylaştırırken 

(yemeğini yedirmek) ya da ortaya çıkabilecek sorunlardan çocuğu korumaya çalışırken 

(çantasını hazırlamak) çocuğun bir birey olması için kazanması gereken becerileri 

geciktirebilirler. Çocukların kendilerine güvenen, yeterli bireyler olabilmesi için doğumdan 

itibaren gelişen beceriler için pratik yapmaya ihtiyaçları vardır. Temel alışkanlıklar, kritik 

dönemlerde kazandırılamaz ise bu becerilerin ilerleyen yıllarda kazanılması zorlaşır. Örneğin; 

ilkokulda ödevlerini anne-babanın hatırlatması ve desteği ile yapmaya alışan bir çocuk, 

ilerleyen sınıflara geldiğinde artan okul sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanabilir. Daha 

da önemlisi çocuk, daha küçükken yapılan bu yardımlar anne-baba için problem olmazken, 

benzer yardımları gelecekte de bekleyen çocuk ile anne-baba arasında çatışma ve sonrasında 

disiplin problemleri yaşanabilir. 
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Demokratik Tutum 

Özellikle geçmiş yıllarda alışıla gelen "otoriter" anne-babalık yöntemlerine karşılık 

olarak çocuklara daha çok özgürlük ve rahatlık sağlayan tutumlar tercih edilir hale gelmesiyle 

birlikte, çocuğun anne-babaya uymak zorunda olduğu aile yapısından, anne-babanın çocuğa 

uyum sağladığı bir aile yapısı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu tutumu benimsemiş ailelerde 

ebeveyn ile çocuk arasında sözel iletişim kanalları açıktır. İstek ve görüşlerini açık ve anlaşılır 

bir şekilde dile getiren ebeveyn, çocukla sıcak bir iletişim içindedir. Çocuğuyla birebir ilişki 

içindeyken ona karşı ilgilidir ve ona aktif dinleme uygular. Böyle bir ana baba yaklaşımı, çocuğa 

başarılı bir sosyal gelişim için gerekli olan ortamı hazırlamış olur. Bu tutum denetim ve sevgiyi 

bir arada barındırmaktadır. Çocuğun, kendi olarak gelişmesine, kendine özgü anlayış ve 

görüşlerini ifade etmesine olanak sağlar. Böyle bir ortamda yetişen çocuk, sosyal gelişim 

açısından yeterli, özgüvenli ve sorumluluğunun bilincinde olacaktır. 

Diğer yandan dikkat edilmesi gereken noktalar ise çocukların hatalı davranışlarını 

doğru üslupla eleştirebilmek ve onlara davranışının sonucunda sorumluluk alması için fırsat 

tanıyabilmektir. Önemli olan iletişim tarzınızda ‘‘kişi ile davranışı birbirinden ayırmak’’tır. 

Örneğin; çocuğunuza, ‘Dağınıksın.’ demek yerine, ‘Oyuncaklarını toplamamanı 

onaylamıyorum.’ demek daha doğru olacaktır. Dağınık olduğuna inandırdığımız bir çocuktan 

daha sonra düzenli davranışlar beklemek haksızlık olur. Çocuğunuzun kişiliğine zarar 

vermeden davranışına yaptığınız yorumlar yapıcı ve iyileştirici olacaktır. Çocuğunuza yeni bir 

davranış kazandırırken, onunla iletişim kurarken ya da hayatın günlük akışı içerisinde doğal 

olmaya özen gösterin. Dengeli anne baba tutumları sağlıklı kişilik gelişiminin temeli olarak 

görülmektedir. Unutmayınız ki teorik bilgilerden yararlanarak doğal anne babalığı benimsemek 

çocuklarınızın daha samimi hissetmesini ve sevgi dolu olmasını sağlayacaktır. 
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