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Kahraman Çocuklar Yetiştirmek 
 

Değerli Anne-Babalar, 

 

Anne-baba olarak temelde ilk hedefimiz, kendi ayakları üzerinde duran, öz güveni yüksek 

bireyler yetiştirmektir. Bu süreçte kimi zaman toplum baskısının etkisinde kalırken, kimi zaman kendi 

yapmak isteyip de yapamadığımız ya da kendi anne-babalarımızdan edindiğimiz deneyimlerimizden 

yola çıkarız. Ancak son dönemlerde yapılan araştırmalar gösteriyor ki, niyetimiz böyle olmasına 

rağmen, karşımıza bu durumla tezat ebeveyn profilleri çıkıyor. Bu ayki bültenimizde, doğru olduğuna 

inandığı şeyi savunabilen, üretebilen çocukları nasıl yetiştirebileceğimizi paylaştık sizlerle.  

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

 

Tüm Çocuklar Kahraman Olarak Doğar  

Çocuklarımızı yetiştirirken sergilediğimiz ebeveyn profillerinden biri, çocuklarının “Hayır”larını 

kabul etmekte zorlanan, anne-babaya karşı gelmelerini istemeyen “Otoriter Ebeveyn” profili, bir diğeri 

ise çocuklarını güçlüklerden kurtarmaya yönelik bir eğilimde olan “Korumacı Ebeveyn” profilidir. Oysa 

bu yaklaşımların sonucunda onları sorumluluktan, çatışmadan, sıkıntıdan, mücadeleden, sorun 

çözmekten ve yanlış tercihlerin sonuçlarından kurtararak bağımlı kişilikler yaratabiliyoruz. Bu durum, 

çocukların kendi kendilerini kurtarmak için ihtiyaç duydukları araçları geliştirmede engel yaratırken aynı 

zamanda hayata hazırlanma sürecinde başarısız olmalarına, gerçek dışı bir öz saygı ve gelecek 

beklentisi oluşturmalarına neden olabiliyor. Çocuklar, kendilerine ilişkin bir farkındalık 

edinemediklerinde ise hayatın içinde iç pusulaları olmaksızın yol alıyorlar. Peki bizler bağımlı, dış 

çevreden gelen uyarılara göre hareket eden bireyler yerine, doğru olduğuna inandığı şeyi savunabilen, 

üretebilen kahraman çocukları nasıl yetiştirebiliriz? Çocuklarımız kahraman olarak doğarken bizler ne 

yapıyoruz da onların içlerindeki; mücadele etmeyi, öğrenmeyi, keşfetmeyi seven çocuğu yok edip, 

onları; sorgulamayan, var olandan daha fazlasını isteyen, kolaycılığa kaçan, sorumluluk almak 

istemeyen, isteksiz bireyler haline getiriyoruz. 

 

Çocuklarımız Neden Kahraman Olamıyor?  

Çocuklarımızı yaşlarına özgü mücadelelerden sakınıyoruz 

Çocuklarımızı ilk yaşlarından itibaren potansiyel tehlikelerden ve kendi yarattıkları sıkıntılardan 

koruyoruz. Aslında bu tutumla onlara; dirençlerine ve hünerlerine duyduğumuz inancı kaybettiğimizi 

söylemiş oluyoruz. Bu aynı zamanda, dayanıklılığın mücadele sayesinde geliştiğini unuttuğumuzu da 

gösteriyor. Yeni emekleyen bir bebeğe uzaktaki oyuncağı vermek ya da çıkmak istediği koltuğa hemen 

oturtmak, hataları için özürler bulmalarına yardım etmek, sorumluluklarını onlar adına yerine getirmek 

gibi… Aslında çocuklara sorumluluk vermeyerek onları herhangi bir sıkıntıdan koruduğumuzu, mutlu ve 

hoşnut olmalarından sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. 

 

Muhakeme becerilerinin gelişmesine imkan vermiyoruz 

Çocuklarımızın muhakeme becerisinin gelişimi; kendi performansları, yetenekleri, potansiyelleri, 

güçlü ve zayıf yanları üzerine düşünmeleri ile mümkündür. Ancak gerçek olan şu ki, çocuklarımız 

kendilerini değerlendirme fırsatını çok az buluyorlar. Çünkü ister yetişkin olsun, ister akran, bu işi 

onların yerine yapan hakimler ve jürilerle çevrilmiş bir hayatın içinde yaşıyorlar. Fazla düşünmeleri de 

istenmiyor zaten, yaşamları son derece planlı ve programlı... Onlardan sıklıkla istenen tek şey, hazır 

bulunmaları... Planlanmış bir gün içerisinde onlara neyi, ne zaman, nasıl ve neden yapmaları gerektiği 

kelimesi kelimesine söyleniyor. Yaratmak ya da keşfetmek yerine çocuklarımızın zihinleri 

otomatikleşiyor. Oysa her zaman onlara ne yapmaları gerektiğini söylersek, bunu kendi başlarına 



düşünmelerine gerek kalmayacak. Bu duruma ödevlerine yardım etmek, çantasını hazırlamak gibi 

birkaç örnek verebiliriz.  

 

Kendi gözleriyle görmelerine fırsat tanımıyoruz 

Onay arayışı, çocuğun içindeki kahramanın ortaya çıkmasını engeller. Bu durum çocuğun olayları 

kendi gözleriyle değil, başkalarının gözleriyle görmesine yol açar. Çocuklarımız; fikirlerinin, 

düşüncelerinin ve görüşlerinin küçümsendiği, reddedildiği tutum ve davranışlarla karşı karşıya 

kaldıklarında, yaptıkları seçimlerin ebeveynleri tarafından onaylanmasını beklerler. Sürekli onay 

bekleyen çocuklar yetişkin olduklarında ise yaşıtlarının, medyanın ve egemen popüler kültürün 

yönlendirmelerinin peşine takılmaktan kurtulamazlar. Çocuğun muhakeme becerisi de yeterince 

gelişme fırsatı bulamadığı için bu etkilerin kendisine yararlı ya da zararlı olup olmayacağını neredeyse 

hiç düşünemeyecektir.  

  

Kahraman Çocuklar Yetiştirmek için Neler Yapabilirsiniz? 

 Mantıksal ve doğal çıkarımlarda bulunmasına imkan yaratın  

Çocuğunuza mantıksal ve doğal çıkarımlarda bulunma fırsatı yarattığınızda eylemlerinin 

sonuçlarından sadece kendisinin sorumlu olduğunu öğrenecektir. Örneğin ödevini ya da yüzme 

eşyalarını unuttuğunda arkasından bunları okula götürmeyin.  

 

 Sınırlı seçenekler sunun 

Seçeneksiz kahraman, gemisiz bir kaptan gibidir. Seçenekler vermeniz, ona kendi başına 

kararlar alma becerisini ve kendine olan inancını geliştirecektir.  

 

 Tarafsız gözlemlerde bulunun 

Gerçekleşen bir davranışın ardından dile getirilen tarafsız gözlemler, söz konusu sorumsuz 

seçimin yol açtığı sonuçların çocuk tarafından incelenmesine yardımcı olabilir. Çocuğun olumsuz 

davranış kalıplarını fark etmesi, değiştirmesi ve ortadan kaldırması bu sayede mümkün olur.  

 

 Nesnel enformasyonda bulunun 

Çocuğa nesnel enformasyonda bulunmak, yargılarmış gibi görünmeden kuralları dostça 

hatırlatmanın bir yoludur. ”Kız kardeşine vurmayı bırak!” yerine “Bizim ailemizde fiziksel 

şiddette bulunulmaz, tartışmalarımızda sözcükler kullanılır” diyebilmektir. 

 

 Minimalist anne-babalık sergilemeye çalışın 

Çocuklarımıza sürekli ne yapmaları gerektiğine ilişkin geribildirimde bulunduğumuzda bir süre 

sonra duymazdan geldiklerini fark ederiz. Sürekli konuşmak, anlatmak yerine tek ya da üç 

kelimelik cümleler, yüz ifadeleri ve jestler kullanabilirsiniz.  

 

 Model olun 

Çocuğunuzla iletişimde en önemli ayrıntılardan biri de anne-baba olarak ona model olmanız, 

kendisinden beklediğiniz davranış ve tutumları öncelikli olarak sizin sergilemenizdir. Örneğin 

onun televizyon, bilgisayar ve cep telefonu ile vakit geçirmesini istemezken ya da sınır koymaya 

çalışırken, siz sürekli bunlarla meşgul oluyorsanız, çocuğunuzun davranışında değişim görmemiz 

mümkün değildir. Çocuğunuzun kitap okumasını istiyorsanız ailece kitap okuma saati 

düzenleyebilirsiniz. 

 

 Faydalı ilgisizlikten yararlanın  

Çocuklarımız yeni bir görev karşısında zorlanırken, kardeşiyle kavga ederken ya da başka 

sorunlarla mücadele ederken kenarda durup izlemeye, ilgisizmiş gibi görünmeye çalışın. Bırakın 

problemi çözmek için çabalasın, alternatifler oluşturmaya çalışsın. Sonrasında onunla 

paylaşacağınız geribildirim ya da yönlendirme daha anlamlı ve destekleyici olacaktır.            
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