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ÇOCUK VE İLETİŞİM 

İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında 

gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. İletişim kurmada en önemli kısım, 

çocuklarla kurduğumuz iletişim şeklidir. Çocuk yetiştirirken en zor ve en önemli kısım onlarla 

doğru iletişim kurmaktır. Çocuklarla yaşa göre iletişim kurmanın onların sosyal, akademik ve 

duygusal gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Çocuklar da aynı yetişkinler 

gibi anlaşılmak, sevilmek, koşulsuz kabul görmek ister. Yapılan araştırmalara göre 

çocuklarının duyguları hakkında konuşan anne babalara sahip çocukların duygusal zekaları 

gelişiyor ve büyüdüklerinde kendi duygularını ve başkalarının ne hissettiğini daha etkili bir 

şekilde anlayabiliyorlar.  

Çocuk ve aile iletişimi çocuğun algısının artmasıyla sözel iletişim yönüne doğru 

kayar. Sözel iletişimin ilk dönemleri söylenilen şeyler ve açıklamalar elzemdir. Çocuklar yeni 

konuşmayı öğrenecekleri dönemlerde dikkat kesilirler ve her duyduklarını kaydederler 

diyebiliriz. Bu nedenle ilk konuşma dönemlerinde sadece çocukla konuşmalarınız değil, onun 

yanındayken başkalarıyla olan konuşmalarınız da kıymetlidir. Bunlara da dikkat edilmelidir. 

Genel hatlarıyla her yaşta çocuğa yapabilecekleri göz önünde bulundurularak özgürlük alanı 

tanınmalıdır. Algısı geliştikçe hem özgüveni açısından hem de kendinin bir birey olduğunu 

anlaması adına bazı yaşına uygun kararları vermesi için ona izin verilmeli ve fikri sorulmalıdır. 

Bu çocukluktaki aile ile olan pozitif etkili iletişimin izleri yetişkinlik dönemindeki özgüvene ve 

sosyal yeterliliğe yansıyacaktır. 

Anne-baba çocuğu etkin dinleyerek çocuğun duygularını dile getirmesine, kendini ifade 

etmesine destek olursa çocuk da onu dinleyen kişinin onun duygularını kabul ettiğini hisseder. 

Etkin dinleme, anlatılanların basit bir tekrarı, anlatılanların duyulduğuna ilişkin bir mesaj, 

anlatılanları özetleme, duyguları dile getirme şeklinde gerçekleşmektedir. Etkin dinleme 

çocuğunuzu kendi kendine düşünmeye, sorununu kendi tanımlamaya, bu soruna ait 

çözümlerini bulmaya yönlendirir. Dinlemenin ilk adımı “Kabul” dür. Konuşma sırasında 

ebeveynler, çocuklarının ne hissettiğini öğrenmek için onlarla göz teması kurarak 

dinlemelidirler. 
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Çocuğun olumsuz davranışları ya da sözleri anne babada hoşnutsuzluk, kızgınlık gibi duygular 

yaratabilir. Bu duygular karşısında genellikle aniden ve sözel olarak şöyle ifade ederler: ”Sana 

bin kere söyledim!”, “Neden dikkat etmiyorsun? ” Burada kullanılan ifade çocuğa yönelik 

iletişimi engeller ve genellikle kızgınlık ifadesi için kullanılır. Sen dili mesajlarının odak noktası 

karşı taraftaki kişidir. 

Ben Dili - Ben Mesajı ise anne-babanın çocuğun olumsuz davranışı sırasında 

yaşamakta olduğu etki ve duyguları açıklayan bir ifadedir. “Neden böyle yaptın?” yerine “Bu 

davranışına çok üzüldüm.” gibi… Kızgınlık ve öfke birikimlerini önler. "Ben" mesajı, 

karşımızdakinin savunmaya geçmesini, öfkeyle karşılık vermesini, konuşmaktan kaçınmasını 

engelleyebilir ve onun suçlanmadan kendini gözden geçirmesine olanak tanır. 

Eleştiri veya olumsuz davranışlarla ilgili fikrimizi söylerken, önce çocuğun olumlu bir 

özelliği, sonra ilgili durumla yaşadığımız olumsuz duygu, hoşlanmadığımız davranış 

söylenmeli, en son olarak olumlu özellikler ifade edilmelidir. Örneğin “Çoğu zaman 

davranışlarını kontrol edebiliyorsun (olumlu), şu an sesini yükselterek konuşman beni rahatsız 

etti (olumsuz), bir daha ki sefere buna dikkat edeceğini ve seninle bu konuda 

anlaşabileceğimize inanıyorum (olumlu).” 

Çocuğunuzu eleştirirken kişiliği değil davranışı dikkate alınmalıdır. Örneğin “Ne kadar 

uyumsuzsun.” gibi genelleme ve kişiliğine yönelik yargılayıcı ifadeler karşı tarafta suçluluk ve 

savunma yaratabilir. Bunun yerine “Kavga etmenden hoşlanmıyorum.” gibi ifadeler 

davranışına yönelik olacaktır. 

Kurallar, çocuğun sorumluluklarını hatırlamasını sağlar bu nedenle abartılı olmadan 

belirli kurallar konusunda anlaşmak gerekir. Kuralların mümkün olduğunca az olması, tüm aile 

üyeleri için geçerli olması ve uygulanmadığında ne gibi sonuçların olacağının açıkça 

belirtilmesi önemlidir. Özellikle çocukla anlaşma yaparak kural konması çatışma riskini de 

azaltır. Ayrıca, kendisi de bu anlaşmanın bir tarafı olduğu için uyma eğilimi daha yüksek olur. 

Unutulmamalıdır ki çocukların kişiliklerinin oluşmasında ve gelişmesinde en önemli rol anne 

babaya düşmektedir. O halde anne babalarıyla sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar sosyal 
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ilişkilerini daha rahat bir şeklide yürütebilmekte, sağlıklı tutum ve davranışlar 

sergileyebilmektedir. 

 

Doğan Cüceloğlu’nun da dediği gibi; çocuğunuza güvenin; onda sınırlar ve 

sorumluluk bilinci geliştirmenin tek yolu, ona güvenmekten geçer. Ona güvenin ve 

onunla sürekli iletişim içinde olun. 
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