
 

Rehberlik Postası 

 

 

Kardeş Geliyor!  
 

Değerli Anne-Babalar, 

 
Aileye yeni bir bireyin katılması, tüm ailenin hayatında önemli değişiklikler yaratan sevindirici bir 

durumdur. Katılan yeni birey kuşkusuz aile yaşantısını zenginleştirdiği gibi yeni zorlukları da 

beraberinde getirir. Bu süreçte, başlangıç ve alışma dönemi anne-babalar için dahi kimi zaman zor 
olabilirken bir anda ağabey/abla olan çocuk için durum biraz daha karmaşık olabilir. Bültenimizde, yeni 

bebeğin yaşantınıza katıldığı bu önemli süreçte hem sizin hem de çocuğunuzun hayatını kolaylaştıracak 
önerilerde bulunduk. 

 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
 

 

Abi / Abla Oluyorum! 
Eve bir bebeğin gelişi, tüm ailenin alışkın olduğu düzeni bir anda değiştirir. Bebek öncelikli 

ihtiyaçlara sahiptir. Ev; eş-dost, akraba ziyaretleri ile dolup taşar. Bebeğe gösterilen ilgi ve ona gelen 
hediyeler büyük çocukta tedirginlik, kafa karışıklığı yaratabilir. Yine de 6. aya kadar ailenin dikkatli ve 

özenli tutumu ile küçük kardeşle ilgili genellikle çok sorun yaşanmaz. Ancak 6. aydan sonra bebeğin 
bağımsızlığının ve sosyal anlamda farkındalığının artması, uyku süresinin azalması, büyük kardeşin 

hayatına daha çok müdahale edebilir hale gelmesi ile büyük kardeşteki karmaşa da büyüyebilir. 
 

Kardeş olgusu ağabey ya da abla olan her çocuk için başa çıkılması gereken bir durumdur. 

Ancak bu sürecin yoğunluğu çocukların ruhsal yapıları ve hazır oluşlarına, ailenin yaklaşımına bağlı 
olarak değişebilir. Bazen dünyaya gelen kardeşin çeşitli özel ihtiyaçlarının olması da bu durumu daha 

zor bir hale getirebilir.  
 

Kardeş Gelirken Hatırlamanız Gerekenler 
 Çocuğunuza kardeşi olacağını önceden söylemeniz önemlidir. Bu durumun; aile içinde bir yenilik 

olduğu ve pek çok konuda birbirinize destek olacağınız ifade edilerek, birlik duygusuna vurgu 
yapmanız yararlı olacaktır. Bu şekilde ifade ederek çocuğunuzun da yeni duruma hazırlanmasına 

yardımcı olmuş olursunuz. 

 
 Dikkatli olunması gereken bir diğer konu da bebeğin cinsiyeti ile ilgili yorum yapılmasıdır. Yanlış 

seçilen kelimeler, çocuğun kendi cinsiyeti ile ilgili farklı düşüncelere kapılmasına neden olabilir. 
Bu nedenle cinsiyet ayrımına yönelik herhangi bir vurgu yapmamak önemlidir. 

 

 Çocuğunuzdan; bebeğin eşyalarının seçilmesi, odasının düzenlenmesi konusunda fikrini almak, 

küçük yardımlar istemek, ev içinde olumlu hava yaratmaya katkı sağlayabilir. Ancak onu sıkacak 
kadar baskı yapmamak ve sürekli bebeğe birbirinden güzel, şirin şeyler alınıyor şeklinde bir imaj 

da yaratmamak gerekir. 

 
 Hamilelik döneminde çocuğunuzun ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak için aile büyüklerinden yardım 

isteyebilirsiniz. Böylece buna alışkın olan çocuk, kardeşi dünyaya geldikten sonra annesinin 
yoğunluklu olarak bebekle ilgilenmesi durumunu yadırgamayacaktır. 

 
Kardeş Doğduktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 Özellikle babanın olumlu bir tutumla sürece dahil olması, aile içi sorumluluklarda aktif görev 
alması, sadece büyük çocukla değil, zaman zaman kardeşle vakit geçirerek anne ile büyük 

çocuğun paylaşımı için fırsat yaratması ailenin yaşantısını kolaylaştırabilir. 



 

 Büyük çocukla baş başa rutinler oluşturup bunların devamlılığını sağlamak, onun hâlâ ailesi için 
vazgeçilmez ve değerli olduğunu hissetmesine yardımcı olur (oyun saati, yürüyüş, parka gitmek 

vb.). 
 

 Çocuğunuzla kardeşin bakımına ilişkin yaşadığınız duygusal ve fiziksel durumunuzu 
paylaşabilirsiniz. Ancak bu paylaşımlarınızda kardeşe yönelik olumsuz ifadelerde bulunmayın 

(sürekli ağlıyor, hiç uyumuyor, çok yaramaz vb.). Yorgunluğunuza yol açan nedenleri şikayet 
olarak değil samimi duygu ve düşünceleriniz olarak çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. 

 

 Çocuğunuzun eşyalarını kardeşi ile paylaşmasını beklemeyin. Çocuğunuzun, evin içinde kardeşi 
ile paylaşmak zorunda olmadığı bir alanı, zamanı, faaliyeti mutlaka olmalıdır. “Sen büyüksün”, 

“Ablasın”, “Ağabeysin”, “İdare et”, “Kardeşini ağlatma” gibi cümleler özellikle söylenmemesi 
gereken ifadelerdir.  

 
 Kardeşinin dünyaya gelmesinden sonra çocuğunuz kuralları esnetmek isteyebilir. Bu durumda 

var olan rutini devam ettirmenin, değişikliğe uyum sağlamayı kolaylaştırdığını unutmayın. Bu 
yüzden de kurallar konusunda kararlı olmaya devam edin.  

 

 Kardeş tartışmalarında, çatışmalarında hakem rolü üstlendiğinizde siz ne kadar adaletli 
davranmaya çalışsanız da çocuklarınız tarafından öyle anlaşılmayabilir. Bu yüzden de çatışma 

zarar verici bir noktaya ulaşmadıkça müdahale etmemek en sağlıklısı olacaktır. 
 

 Eğer çocuğunuz kardeşini kıskanıyorsa ona bu duygusunun doğal ve kabul edilebilir olduğunu 
anlatın. “Kardeşine bu kadar zaman ayırmam pek hoşuna gitmiyor/seni mutsuz ediyor” gibi 

cümlelerle duygusunu ifade edebilmesine destek olun. 
 

 Ailece birlikte keyifli vakit geçirmek, aile bağlarını güçlendirir. En az iki çocuktan oluşan bir 

ailede tüm günün sorunsuz geçmesini beklemek gerçekçi olmayabilir. Sadece gün içerisindeki 
olumsuz anlar hakkında değil, çocuklarınızla birlikte geçirdiğiniz keyifli vakitlerle de ilgili geri 

bildirim vermek çocukların sizin beklentinizi anlamasını kolaylaştıracaktır. “Market alışverişi 
sırasında çok yardımcı oldunuz, teşekkür ederim.”, “Keyifli bir öğle yemeği yedik, ben çok mutlu 

oldum.”,  “Kardeşine gösterdiğin anlayış beni mutlu etti.” gibi geri bildirimler olumlu davranışın 
pekişmesini sağlar.  

 
 Ebeveynler tarafından kardeşler arasında yapılan kıyaslama, istemeden de olsa en sık yapılan 

hatalardan biridir. Bundan kaçınmak için her çocuğun birbirinden farklı özellikleri olduğu ve aynı 

ailede dünyaya gelseler de farklı zamanlarda, farklı ortamlarda büyüdüklerini unutmamak 
gerekir.  

 
İki kardeş arasında çatışmaların olması oldukça doğaldır ancak iki kardeş arasında yaşanan 

yoğun çatışma bazen aile hayatınızı zorlaştıran bir noktaya gelebilir. Çocuklardan biri sürekli 
kendini diğeri ile kıyaslıyorsa ya da haksızlığa uğramış hissediyorsa, birbirlerinin canını yakıyor 

ya da sözleri ile sürekli incitiyorlarsa ve bu durum sizin yönetmekte zorlandığınız bir boyuttaysa 
psikolojik danışmanlar size yardımcı olabilirler. 
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