
 

 
 

 
Sevgili anne babalar, 
Geçen gün güzel birkaç satırla karşılaştım diyordu ki düşünce davranışa, davranış alışkanlığa, alışkanlık 
kişiliğe, kişilik kadere dönüşür… Doğrusu yanlışı tartışılır ama doğru davranış kazandırmak için erken 
çocukluk döneminden yola çıkılması gerektiğini herkes biliyor artık. 
 
Çocuğumuza doğru davranış kazandırmak için söylememizin yeterli olduğunu düşünüyoruz çoğu zaman. Biz 
söyledik ve yapılmadıysa, karşı gelme davranışı var diye algılayabiliyoruz. Acaba çocuk bizim söylediğimizi 
ne kadar algıladı, belki kafasında tam netleştiremediği için yapmamayı tercih etti, belki nereden 
başlayacağını bilemedi. O küçük bir çocuk ve dünya çok büyük, söylenenler çok fazla bazen, istenenler çok 
genel ve net değil? Ne yapsın çocuk? Peki yetişkin bu şekilde söylemesin de ne yapsın? 
 
Örneğin yetişkin odanı topla demesin de, yerdeki oyuncakları sepetin içine koyar mısın? desin. O iş bittikten 
sonra kazağını çekmecene koyar mısın? desin. O da bitince sandalyeni masana doğru çeker misin? desin. 
Yeterince net kısa ve anlaşılır komutlar, genelden çıkarıp yapılması gerekene odaklayacağı için hem çocuk 
için anlaşılır hem de bizim için daha sorunsuz olacaktır. 
 
Yapılması gerekeni söyleyip gitmek yerine bunun neden yapılması gerektiğini anlatmak, yapılmadığında ne 
sorun olacağını çocuğa aktarmak, onun da ikna olması ve iletişimi başlatmak için önemlidir. Bunun için 
mesela oyuncakların toplanmasını istiyorsak oyuncak sepetini odaya getirmek ve yapılması istenen işe 
uygun ortamı sağlamak gereklidir. Çocuk söyleneni değil, yapılanı yapar. Çocuk en çok anne babayı taklit 
eder. Onun örnek aldığı varı yoğu canı olan insanlar bir şey yapıyorlarsa o mutlaka doğrudur. Odanı topla 
dedikten sonra kendi odası dağınık olan, kitap oku dedikten sonra kendi televizyon izleyen ebeveynin 
söylediğinin hiçbir önemi yoktur, sadece taklit edilmesi gereken bir davranışı vardır. Biz davranışlarımızla 
örnek oluyorsak, düzeltilmesi gerekenleri düşünürken önce kendimizden başlamalıyız. O odadaki ilk 
oyuncağı alıp sepete koyarak bunu bir oyun haline dönüştürebiliriz mesela, yapabilirsin diyerek hem eşlik 
edip hem teşvik edebiliriz çocuğumuzu. Bu da çocuğumuzla geçireceğimiz bir kaliteli zaman etkinliğidir, 
ortak paylaşım, eğlence, oyun, doğru davranış yerleştirme, örnek olma… Yaptığı zaman takdir etmek, 
süreklilik kazanması için hatırlatmak ve doğru davranışların oturup oturmadığını görmek için gözlemlemek 
çocuklarımıza verdiklerimizle, kendimizle gurur duymak için çok güzel fırsatlardır. 
 
Bir çocuğu dünyaya getirmek hayatınız boyu devam edecek çok büyük bir sorumluluktur. Böyle bir 
sorumluluğumuz yokmuş, bu hayata biz sebep olmamışız gibi davranamayız. Yaptığımız her fedakarlık, 
çocuğumuza kazandırdığımız her güzel davranış ve dönüştüğü alışkanlık, onun kişiliğinde Onu hayat boyu 
ayakta tutacak temeller öyle sağlam olsun ki; hepsinin kişiliği de kaderleri de güzel olsun. Bu sayede ileriki 
hayatlarında çocuklarımızın etrafındakiler de çocuklarımız kadar bizlere teşekkür edeceklerdir.   
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