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KARDEŞ KISKANÇLIĞI 

 

Çocuklarınızın arasından bazen su sızmıyorken bazen de birbirlerinden hiç haz etmiyor 

gibi gözükebilirler. Büyük olasılıkla kavgayı o başlattı, asıl o benim eşyamı aldı, hep onunla 

ilgileniyorsun, şimdi benim sıramdı, yine ona hak veriyorsun ve daha birçok cümle çocuklarınız 

tarafından defalarca tekrarlanıyor. Kardeş kıskançlığı her kardeş için özel olmakla beraber 

aslında oldukça evrensel bir durum. Hafif veya yoğun hemen hemen birçok kardeş bu durumu 

hayatlarının bir evresinde deneyimliyor. Ebeveynler ise bu durum karşısında zaman zaman 

kendini çaresiz ve tükenmiş hissedebiliyor. Peki, bu durumu hafifletecek ipuçları ve yöntemler 

var mı?  

Birçok araştırmacının ortak fikri kardeşler arası bağın doğumdan çok daha önce 

oluştuğu yönündedir. Bu bağ çoğu insan için yaşamlarında süre gelen en uzun ilişki ve 

arkadaşlıktır. Kardeşler arasındaki bu biricik ilişki çocukların hem kendilerini hem de kendileri 

dışındaki bireyleri tanımaları için onlara eşsiz bir imkân sunar. Ayrıca, kardeşlerin birbirleri için 

model olmaları dışında bu bağ sevgi, saygı ve güven duygularının paylaşımı için de kardeşlere 

uygun bir ortam sağlar. Öyleyse, bu kadar özel bir bağ nasıl oluyor da rekabete ve kıskançlığa 

dönüşüyor? 

Ebeveynler aileye yeni katılan bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için vakitlerinin 

çoğunu ona ayırmak durumunda kalmaktadır. Büyük çocuk ise o güne kadar yalnızca 

kendisine ait sandığı sevgili anne ve babasını artık kardeşiyle de paylaşması gerektiğini fark 

eder. Bu durum çocuğun kardeşine karşı kızgınlık, kırgınlık ve kıskançlık gibi duygular 

hissetmesine yol açar. Ancak, yapılan araştırmalardan biliyoruz ki kardeş kıskançlığını 

yalnızca büyük (ilk) çocuklar hissetmez. Ortanca veya küçük çocuklarda da anne baba 

sevgisini, ilgisini ve imkânlarını paylaşmak istememe ve kıskançlık görülmektedir.  

Küçük yaşlarda kardeşler arasında kıskançlık olarak ortaya çıkan durum ilerleyen 

senelerde çekişmelere ve anlaşmazlıklara dönüşebilir. Bu özel ilişkide kardeşler birbirlerine 

bağlı olmakla beraber birbirlerine karşı da bir tutum sergilerler. Kimi ailelerde kardeşler arası 

anlaşmazlıklar minimum gözlemlenirken kimi ailelerde bu anlaşmazlıklar ebeveynlerin de dahil 
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olduğu büyük ve şiddetli tartışmalara dönmektedir. Böyle bir durumda ebeveynler ne yapmalı 

veya ne yapmamalı? Ebeveynler olarak kendimize ilk soracağımız sorulardan biri bizim anne 

babamız bize bu durumda nasıl yaklaşıyordu/yaklaşırdı? Onların tutumları aramızdaki kavgayı 

sakinleştiriyor mu yoksa ateşliyor muydu? Kendi içimize dönmek kendi çocukluğumuzu 

anımsamak çocuklarımıza karşı nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda bizlere ışık tutabilir.  

Aynı zamanda, çocuklarımız anlaşamıyorken biz kendimizi hangi rolde buluveriyoruz? 

Kendini savunamadığını düşündüğümüz çocuğumuzu mu savunuyoruz yoksa konu tamamen 

kapansın diye her ikisini birden susturmaya mı çalışıyoruz? Daha sessiz bir mizacı olan 

çocuğumuza kardeşini idare etmesini mi söylüyoruz? Veya daha sert söylemler kullanarak 

kardeşiyle iletişim kuran çocuğumuza susmasını mı tembihliyoruz? Hakemlik rolü çocukların 

problem çözme becerilerine ve sağlıklı iletişim kurma becerilerine ket vurabilmektedir. Oysa 

kendilerini ifade edebilecekleri bir alan tanımak, ebeveyn olarak taraf olmak veya hakem olmak 

yerine yalnızca gözlemci olmak bu becerilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.  

Son olarak, her çocuğumuz tek ve biriciktir. Ona Dünya’da ondan başka bir tane daha 

olmadığını ve bizim için özel olduğunu hissettirmemiz oldukça kıymetlidir. Kardeşleri birbirleri 

ile kıyaslamadan her ikisinde de ayrı ayrı sevdiğimiz özellikleri çekinmeden dile getirmek ve 

takdir etmek çocuklarımızın özgüvenini arttıracağı gibi ilgisini kardeşinden alıp kendisine 

vermesine fırsat sunacaktır. Bu durum çocuğumuzun kişisel gelişimini desteklememize ve içsel 

farkındalığını arttırmasına yardımcı olacaktır.  

Duygularınızı açıkça ifade etmekten ve çocuklarınızın ifade edebileceği bir ortam 

oluşturmaktan çekinmeyin. Unutmayalım ki mutluluk ve sevgi paylaşıldıkça çoğalır.  
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