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“Hayır” Diyebilmek 
 

 

Değerli Anne-Babalar, 

 

 “Hayır” diyebilmek günümüzde ilişkilerimizi yürütme sürecinde çoğumuzun zorlandığı bir 

durumdur. Yetişkinler olarak bizler “Hayır” diyebilme konusunda bu kadar zorlanırken, çocuklarımızın 

“Hayır” demeleri karşısında neden bu kadar tahammülsüz oluyoruz? Kişisel sınırlarını çizen, kendi 

kararlarını verebilen ve arkasında durabilen, akran gruplarından olumsuz etkilenmeyen ve zorbalık 

karşısında kendini koruyan bireyler yetiştirmek isterken neden bu kadar itaat ve koşulsuz kabul 

bekliyoruz? Bu ayki bültenimizde çocuklarımızı; yaşamın zorlukları karşısında kendini koruyabilen, 

kendi fikrini ve kararını savunan ve gerekli durumlarda “Hayır” deme becerisi gösteren bireyleri olarak 

nasıl geliştireceğimizi paylaşacağız.  
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“Hayır” Diyebilmeyi Öğretmek  
“Hayır” diyebilmek çoğumuz için zor olan ve söyleyemediğimiz için de bazen sıkıntı yaşamamıza 

neden olan bir durumdur. Oysaki "Hayır” diyebilmek öğrenilen ve öğretilebilen bir sosyal beceridir. 

“Hayır” diyemediğimiz için çoğu zaman kendimize olan güvenimizi yitirir, istismara açık bir insan 

oluveririz. Biz yetişkinler olarak “Hayır” diyebilme konusunda bu kadar zorlanırken, öz güveni yüksek, 

güçlü karakterlerde bireyler yetiştirmek isterken aslında çocuklarımızı; her koşulda söz dinleyen “Hayır” 

demekten çekinen, istemediği halde büyüklerinin isteklerini yerine getirmek zorunda hisseden, itaatkâr 

bireyler olarak yetiştirme eğilimi de gösterebiliyoruz. 

 

Oysa bilmeliyiz ki çocuklarımızın “Hayır” demeyi öğrenmesi, kendisinin de bir fikri, isteği 

olabileceği olgusunun ve kişiliğinin gelişimine katkı sağlarken diğer yandan kendisini zarar görebileceği 

durumlardan koruyabilmesine yardımcı olur. Küçük yaştan itibaren fikri sorulan, tercihlerine saygı 

duyulan, “Hayır” ve “Evet” cevaplarına önem verilen ve yeri geldiğinde kararının bedelini ödemeyi 

öğrenen bireyler, güçlü bir kişilik sahibi olarak yetişir. Çocuklara nerede “Hayır”, nerede “Evet” 

diyeceğini ve bu kararının sorumluluğunu taşıması gerektiğini öğretmek de öncelikle ebeveynlere 

sonrasında biz eğitimcilere düşüyor. Bu süreçteki en etkili yol ise anne-babaların model olacak 

davranışlar sergileyerek, yerinde ve zamanında kullanacakları “Hayır” ifadelerinden oluşuyor. 

 

İletişimde haklı olduğu durumlarda “Hayır” diyebilmeyi öğrenmiş bir çocuk; okulda kötü 

arkadaşlarına, arkadaşlarının olumsuz isteklerine,  ders çalışmasını engelleyen unsurlara “Hayır” 

diyebilecektir. Büyüdüğü zaman; kendine güvenen,  başkalarının hakkına saygı duyan ve başkalarına 

hakkını yedirmeyen, haksız isteklere hayır diyebilen, bildiği doğrulardan şaşmayan, doğrularının 

arkasında olan,  kişileri memnun etmek için kriterlerinden taviz vermeyen bir kişi olacaktır. 

 

 

Öneriler 
 Çocukları eğitmenin ve onlara bir şeyler öğretmenin en kolay ve etkili yolunun rol  

model olmak olduğu bir gerçektir. Sizler, her teklife “Evet” demeyerek ya da “Hayır” dediğinizde onu 

kolayca “Evet” cevabına çevirmeyerek ona örnek olabilirsiniz. 

 

 



 Çocuklara karşı yerinde kullanılan “Evet” ve “Hayır” ifadesi, isteklerine karşı 

sunulan alternatif çözümler, onların kendilerini “değerli” hissetmesini sağlar. Bu sayede, çocuğunuz 

istemediği durumlar karşısında, kendisini de koruyacak şekilde orta yolu bulacak alternatifler üretebilir. 

Örneğin; çocuğunuzun duvara resim çizme ihtiyacında sadece “Hayır” demekle yetinmek yerine, 

isteğinin neden gerçekleşemeyeceğine dair kısa bir açıklama yaptıktan sonra alternatif bir çözümle 

duvarda küçük bir alanı ona tahsis edebilir ya da hazır aldığınız veya birlikte yaptığınız panoya büyük 

kağıtlar asabilirsiniz.  

 

 Çocuğunuzu “Hayır” deme egzersizleri yapması için teşvik edebilirsiniz. 

Arkadaşları veya sizinle olan ilişkisinde istemediği bir durum karşısında “Hayır” dediğinde ona saygı 

duyun. Herhangi bir arkadaşına “Hayır” dediğinde onu kaybetmiş olmayacağını, arkadaşının ona tavır 

alması halinde bile cevabına sadık kalması gerektiğini öğretin. “Hayır” cevabının yanında öneri 

sunabileceğini ve “Hayır ama..” diye başlayan cümleleri kullanabileceğini vurgulayın. Örneğin, "Sana 

borç verip veremeyeceğimi bu ayki harcamalarıma baktıktan sonra söyleyebilirim." “Sana ödevinde 

yardım edemeyeceğim, çünkü öğretmen herkesin ödevini yardım almadan yapması gerektiğini söyledi." 

gibi… 

 

 Çocuğunuzun isteklerine düşünmeden “Evet” veya “Hayır” demeyin. Hemen  

verilen kararlar sonrasında çocuğun çeşitli yollardan sizi ikna ederek “Evet”e ulaşması, sizi tutarsız 

kılacağı gibi çocuğunuzun “zorlarsam ikna edebilirim” mesajını almasına sebep olur. Bu yaklaşım 

çocuğunuzun zihninde kararsız bir yetişkin profili oluşmasına neden olabileceği gibi aynı zamanda 

ısrarcı tutumları çabuk kabullenmesine yol açabilir. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş grubunun 

baskısına “Hayır” demekte, bir duruş sergilemekte zorlanabilir. Kararınızı hemen vermek zorunda 

değilsiniz. Düşünmek için ondan süre isteyin. Yaptığı işin muhtemel sonuçlarını makul açıklamalarla 

anlatarak kararınızı iletin. Olumsuz sonuçlarla karşılaştığında bu durumu yaşamasına fırsat verin.  

 

 "Şunu yapmadın seni sevmiyorum, yaparsan seveceğim" tarzında yaklaşımlarda 

bulunmayın. Çünkü bizler yetişirken çeşitli şekillerde onay almayı öğreniriz. Mesela başkalarına “Evet” 

dediğimizde, istenen şeyleri yaptığımızda bizi daha çok sevdiklerini, başkalarıyla aynı fikirde 

olmadığımız zamanlarda, kendi fikrimizi ifade etmenin gruptan dışlanmamıza sebep olacağını 

düşünebiliriz. Çünkü bizler beğenilmek ve sevilmek isteriz ve birinin isteğini reddettiğimizde 

sevilmeyeceğimizi, onay almayacağımızı düşünürüz. Bu algıdan dolayı çocuklar grupta yer almak adına 

arkadaşlarının her isteğini yerine getirme eğilimi sergileyebiliriz. 

 

 Sonuç olarak çocuğa yerinde ve zamanında verilecek “Hayır” yanıtı; ileri yaşlarda “Hayır” 

denmesi gereken durumlarda bunu ifade edebilmesini ve kendini olumsuz yaşantılardan korumasını 

sağlayacak, başkalarının “Hayır” yanıtına saygı duymasını öğretecektir. 
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