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KENDİ BAŞINA DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK 

 

 Anne, baba ve eğitimciler olarak düşünen, sorgulayan, kendi başına karar alabilen ve 
sorumluluklarını yerine getiren bireyler yetiştirmek isteriz. Biz yetişkinler bile, zaman zaman 
sorumluluk almaktan kaçınırken, aldığımız kararların sorumluluğu omuzlarımıza yük gibi 

binerken, çocuklarımıza; ‘Karar ver, seçim yap’ demek ne derece mümkündür? Çocukların da 
karar veren, sorumluluk alan bireyler olabilmesi için onların yetişkin olmalarını beklemek mi 

gerekir? Anne-baba olarak onlar adına en iyi kararı verebilecek kişi bizler miyiz? Yoksa 
çocuklarımız da aslında karar verebilme becerisine sahipler mi? Ya da kontrolün elimizde 
olmasını istediğimiz için mi, bu becerilerini ortaya çıkarmalarına, düşünmelerine, kendi 

seçimlerini yapmalarına fırsat tanımıyoruz?  
 

 Bu ayki bültenimizde, bu soruların cevaplarını bulmaya çalışarak, karar verebilen ve 

sorumluluk alabilen çocukları nasıl yetiştirebileceğimizi sizlerle paylaştık. 

Çocuklarımız muhakeme gücü, keşif ve merak becerileri ile dünyaya gelirken, bizler gerek 

toplumun beklentilerini karşılamak, gerek kendi kaygılarımızdan dolayı, çocuklarımızı kendi 

kendilerini yönlendirecek şekilde değil, söylenenleri yapacak şekilde yetiştiriyoruz.  Aynı 

zamanda çok fazla konuşuyoruz, azarlıyoruz, yönlendiriyoruz, açıklıyoruz, pazarlık ediyoruz, 

tatlı dille kandırmaya, ikna etmeye çalışıyoruz, istiyoruz, uyarıyoruz, sorguluyoruz. Bu tutumlar 

karşısında çocuklar kararları konusunda nasıl kendi başlarına karar ve sorumluluk alabilirler 

ki?  En sonunda bizi duymayıverirler, anne babalarına karşı kulakları sadece sağır olur. 

Unutmamak gerekir ki, ne kadar konuşursak, ne kadar onlara ne yapmaları gerektiğini 

söylersek, onların da davranışlarını kendi kendilerine düşünebilme olasılıkları o kadar azalır. 

İşte size kendi kendini yönlendiren çocuklar yetiştirmek için yapılabilecekler: 

 Koşulsuz sevgi: Önemli olan gösterdikleri akademik performans, sahip oldukları 

düşüncelere ya da giydikleri giysilere bakmaksızın sevgi ve şefkatimizi ve onları takdir 

ettiğimizi göstermektir. Ancak bizim isteklerimiz doğrultusunda davrandıklarında ya da 

karar verdiklerinde sevgimizi ve takdirimizi gösteriyorsak, işte o zaman kendi kararlarını 

alabilen çocuk yetiştirmek mümkün olmayacaktır. Başkalarının sevgisini elde etmek için 

kendisinden her istenileni yapabilecek, sonuçlarını düşünemeyecek çocuklar yetiştirmiş 

olacağız. Güvenli aile ortamından çıkıp dış dünyada kendilerini var etmeleri ve korumaları 

için yapmamız gereken çocuklarımızı koşulsuz bir şekilde, bizim isteklerimizi yerine 

getiren bir robot haline dönüştürmeden, onları oldukları gibi sevmektir.  

 Çocuklarımıza güvenmek: Bizler çocuklarımıza güven duymak konusunda zorlanırız. 

Onları korumak, iyi bir birey olarak yetiştirmek için o kadar çok uyarıyor ve anlatıyoruz 

ki hayatı deneyimlerine izin vermeyebiliyoruz. Emeklerken koltuğa tırmanmasına, kendi 

başına yemek yemesine, düşüp kendini nasıl koruması gerektiğini öğrenmesine 

çocuklarımıza güvenmediğimiz için fırsat vermiyoruz. Bu güvensizlikle de birlikte her şeyi 



önüne bekleyen, ne yapması gerektiğini söylenmesini isteyen, yaptıklarının sonuçlarını 

düşünemeyen, bireyler yetiştirmiş oluyoruz. 

 Aşırı kontrol: Hepimiz biliriz ki sürekli birisi tarafından hatırlatılan sorumluluklar 

çoğunlukla davranışa dönüşmez. “Sırt çantanı unutma. Montunu giy. Ödevini çantana 

koymayı unutma” gibi. Kendi başına akıl etmelerine izin vermek, yapmadıklarının ya da 

yaptıklarının sonuçlarını görmelerini sağlamak çok daha etkili olacaktır. Çünkü emin olun 

kontrolün olmadığı anlarda, kendi başına kaldığında bu becerileri yerine getirmeyecek ve 

unutacaktır. Tıpkı okuldan eve gelirken çantasını unutması gibi. 

 Uyumlu olmaları için baskı yapmak: Çocuklarımızı toplumun geri kalanı gibi 

davranmaya ve düşündürmeye zorlayan sözlerimize dikkat etmeliyiz. Onların farklı, 

yaratıcı olması, alışılmadık şekillerde kendilerini ifade etmeleri bizi rahatsız etmemeli. 

Aksi takdirde sürekli onlar için düşünüp, seçim yapmış oluruz. Bırakın elmayı mor boyasın 

ya da soruları sizin istediğiniz yoldan yapmasın, hatta odasının kendince bir düzeni olsun.  

 Azarlamak ve ceza. Davranışa ilişkin sıklıkla verilen azar, kendi kararlarını verebilen 

ve sorumluluğunu alabilen bir çocuk için başka kişilerin isteklerini yerine getirmesi 

gerektiğini düşünmeye başlayan ürkek bir çocuk haline dönüştürebilen güçlü bir silahtır. 

Çocuklarımız yanlış yapmış olsalar da meraklarını, deneyimlerine, farklı düşüncelerine 

destek vermek önemlidir. Bu destek ve yaklaşımla birlikte cesaretlenip, düşünmeye, 

kendi seçimlerini yapmaya başlayıp, sonuçlarına katlanmayı da öğrenecektir. 

 Sorumlulukları üstlenmek: Çocuklarınıza erken yaşlarda, yaşlarına uygun, 

sorumluklar verin. Çocuğunuzun yapmak istemediği bir işi siz üstlenmeyin. Başka bir şey 

yapmalarına izin vermeden bir önceki işi bitirmelerini sağlayın. En sıkıcı ev işlerini bile 

nasıl eğlenceli hale getireceklerini öğretin. Ödevini bitirmesi için yardımcı olmayın; evde 

unuttuğu ödevini götüren kişi de olmayın. Sorumluluk bilinci geliştirmek çocuklarımızın 

kendilerini daha iyi ortaya koymalarına, kendini güçlü ve özgüvenli hissetmesine, sorun 

çözme ve karar verme becerilerini geliştirmesine büyük katkı sağlayacaktır. 

 Nasıl düşünmeleri gerektiğini aşılamak: Yaşanılan durumlar karşısında 

çocuklarımıza sürekli nasıl düşünmeleri ve hissetmeleri gerektiğini söyleriz. Örneğin; “Bu 

çirkin sözleri sınıfta söylediğin için utanmalısın” demek yerine, “Bunu söylediğinde sınıf 

arkadaşların nasıl hissetti sence. Düzeltmek için ne yapacaksın.” diyerek yönlendirmek, 

onun düşünmesine izin vermek çok daha yararlı olacaktır. 

“Kimilerinin sizin hakkınızda ne düşündükleri değil de, kendi düşündüklerinizi söylemeye 

başladığınız an dikkate değer bir adam olma yoluna girmişsiniz demektir” demiş J.M Barrie. 

Düşünebilen, doğru olduğuna inandıklarını savunabilen, ne istediğini bilen ve bunun için çaba 

gösteren, sadece başkalarını mutlu etmek ya da onay almak için kişiliğinden ödün vermeyen 

bireyler yetiştirmek için tek ihtiyacımız çocuklarımıza güvenmek ve onlara fırsatlar yaratmak 

olduğunu unutmayalım. 
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