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BİREY OLMALARINA FIRSAT TANIYIN 

 

Çocuğun okula başlama sürecinde, pek çok kez gözlemleme fırsatı bulmuşumdur, 

ebeveyninden kopamayan çocuklardan ziyade, çocuğundan kopamayan ebeveyni. Her iki 

taraf için de kolay bir süreç değildir elbette, alışılagelen dengeler bozulmuştur… Aslında insan 

doğasının genel işleyişine yansımıştır yeni olana direnme, karşı koyma tepkisi. Fakat bu 

muazzam işleyiş, dengeyi tekrar bulmamıza olanak sağlayan pek çok mekanizmayı 

geliştirebilme potansiyelini de içinde barındırır, insan bu donanımla birlikte doğar. Aslında 

uyum tam anlamıyla hayatta kalma mücadelesidir ve bu mücadelede yapılabilecek en değerli 

destek çocuğa kendi yeterliliğine ulaşabilmesi için fırsat tanımaktır.  

 

Çocuğun birey olarak kabul görmesiyle birlikte, bu durumun benmerkezciliğe 

evrilmesinin de önüne geçecek şekilde bir denge kurulmasıdır önemli olan. Çocuğun hayatta 

karşılaştıkları ile sağlıklı etkileşimler geliştirebilmesi için ebeveyn, çocuk ile hem bütünleşmeli 

hem de farklılaşmaya izin vermelidir. Dünyaca tanınan sosyal psikolog Çiğdem Kağıtçıbaşı, 

sağlıklı çocukluğun, bireyin aileden koparak, uzaklaşarak gerçekleşebileceğine vurgu yapar ve 

sağlıklı bir benlik gelişiminin, iki temel ihtiyacı karşılayarak gerçekleşebileceğini 

belirtir; Özerklik ve İlişkili olma. Yapılan pek çok araştırmanın da desteklediği bu teoriye göre, 

çocuğa güven duyacağı bir aile ortamında, bireye hesaplanmış riskler almaları sağlanarak, 

özerklik alanı tanımak, benlik gelişimini en sağlıklı şekilde tamamlamasını sağlayacaktır.  

 

Çocuğunu iyi tanıyan bir ebeveyn, samimi ve empatik sözel iletişimi, zengin ve açık 

uçlu sohbetlerle zenginleştirerek, onları neyin mutlu ettiğini gözlemleyebilir ve mevcut 

yeterliliklerini analiz edebilir. Kendi ebeveyni ile geliştirdiği ilişkilerinden gelen kalıp yargıları ve 

kendi çocukluk travmalarını da elemine edebildiği oranda, çocuğunun neler yapabileceğine 

dair derin bir inancı güçlenecektir. Böylelikle çocuğun kendisinin bir şeyler yapması için 

harekete geçmesine, yaptıklarının sonuçlarını üstlenebilme cesaretini göstermesine, en basit 

değişle sorumluluk almasına olanak sağlayacaktır.  
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Çocuğa destek olmak ile aşırı korumacı tutum sergilemek, ilişkilerde bağlı olmak ile 

bağımlı olmak arasında ince, görünmez bir çizgi vardır.  Çocuğun sorumluluklarını kendi 

sorumluluğu gibi üstlenen, hatta çocuğunun belki de sonrasında çok büyük çıkarımlar 

sağlayacağı biricik yanlışını ‘benim çocuğum nasıl bir hata yapar’ inanışı ile hatayı kendine 

mal eden, kontrolcü bakış açısıyla her şeyi elinde tutmak isteyen ebeveyn, uzun vadede 

çocuktan aldıklarının ve yerine koyamayacaklarının farkında değildir. Korumacı yaklaşımlar ile 

verimsizliği körüklemek yerine, olumlu bakış açımızı odak noktası haline getirip, çocuğun kendi 

serüveninin başkarakteri olmasına izin vermektir asıl olan. 

 

Bazen bir yetişkin olarak sadece durmak gerekir. Durmak ve izlemek. Şimdinin bağımsız 

çocuklarının, ileride güçlü ve bağımsız yetişkinler haline gelmesine izin vermek. Kendi başına 

düşünebilmeleri, yanlışlar yaparak doğruyu bulmaları ve zaman zaman bizi hayrete düşüren 

aldıkları mantıklı kararlar ile önlerine çıkan her türlü güçlükle mücadele edebildiklerini görmek, 

bir ebeveyn olarak yaşanabilecek en kıymetli deneyimdir.  

 

Erikson, ebeveynin, çocuklarında gelişmekte olan otonomi ihtiyacına verdikleri tepkinin, 

olaylar karşısında kendi kendine karar alma ve bağımsız reaksiyon verme becerisini yani 

gelişim için çok önemli bir dönem olan otonomi kazanma sürecini, önemli oranda belirlemekte 

olduğunu ifade eder. Yapılabilecek en sağlıklı yaklaşım, onlara ne yapmaları veya 

yapmamaları gerektiğine ilişkin uzun listeler sunmak yerine, onların fikirlerini sorma ve değer 

verme anlayışını egemen kılıp, çözüm bulmaları konusunda teşvik edici olmaktır. Özdenetimi 

ve sorumluluğu öğrenen çocuklar yetiştirmeye odaklanmaktır.  

 

Bugün atılan küçük adımın, yarın atılacak büyük adımlara dönüşeceğini hatırlamak 

önemlidir. Yaşamın birikerek ilerleyen bir olgu olduğunu, okul ortamının çocuk adına içinde 

bulundukları dünyanın bir prototipi olduğunu bilerek, bunu farkındalık düzeyine taşımak ve bu 

süreci destekleyici adımlar atmak her şeyi daha anlamlı kılacaktır.  
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Bizler güven duydukları yetişkinler olarak, her zaman yanlarında olduğumuzun hissini 

onlara geçirerek, çocukların yaşamın içinde fikirleri ile var olup, hayata dokunmalarına izin 

verme yolunu seçelim, seyirci kalmalarına şahit olmayalım. Birey olabilmelerinin, bizim izin 

vermelerimizden geçtiğini unutmayalım. Zaman zaman düşmelerine, düştükleri yerden 

kendilerinin kalkabilmelerine olanak sağlayalım. Çünkü çocukların bazen kırmızı ışıkta da 

geçmeye ihtiyacı vardır. Çok değerli Cüceloğlu’nun deyimi ile ‘Onlara yaşanmamış yaşamlar’ 

vaadetmeyelim.  
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