
Çocuğun sosyal-duygusal gelişimini desteklemek için yapılabilecek-
ler ve bunu bir ebeveynlik tarzı haline getirebilmek çocukların be-
beklik döneminden başlıyor. Aslında isminden de anlaşılacağı gibi 
bu bir gelişim süreci ve her dönemde bu gelişimi desteklemek için 
dikkat edilmesi gereken farklı noktalar var. 
 
Bebeklik Döneminde:  
 Bu dönemde en önemli duygu “güven” dir. Bebeğiniz ağladığında 
ona sarılmak ve duygusal tepkilerine uygun ve hızlı cevap verebil-
mek bebeğinizin kendini güvende hissetmesini sağlar. 
Ebeveynin kaygısının, ifade bulmasa dahi bebeğe geçtiği artık bir 
hayli bilinen bir hipotez. Bu nedenle kaygılandığınızda kendinizi 
sakinleştirebilmeniz oldukça önemli. 

 

 Yukarıdaki maddeye bağlı olarak bebekler de zaman zaman huzursuz ve kaygılı olabilir. O anların farkın-
da olup, sakinliğinizi ve yetkinliğinizi koruyabilmeniz oldukça önemli. 
Böylece bebeklik döneminde en gerekli olan diğer bileşen olan güven duygusu ile ben farkındalığını kazan-
ması için çocuğunuza zemin hazırlamış olursunuz. 

 
Okul Öncesi ve Okul Çağı Dönemi: 
 Bu dönemde ilk adım çocuğunuzun duygularını fark etmesini ve mümkün olduğunca sözel olarak ifade 
etmesini sağlamaktır. Bu noktada çocuğunuza model olmak, onun duygularını fark ettiğinizde duygularını 
kelimelerle ona yansıtmak ve sizin de bol bol duygularınızı ifade etmeniz önemlidir. 
 Yukarıdaki maddede de belirttiğimiz üzere, çocuğunuz bebeklik dönemini geçirip, bireyselleşmeye başla-
dığında kendi duygularını ve karşısındaki kişinin duygularını da keşfetmeye başlayacaktır. Duyguları keşif 
süresince olumlu duygulanımlar olabileceği gibi yoğun ve güçlü duygularla da karşılaşacaktır. Bebeklik dö-
neminde tensel temas, sarılma vb. yollarla bu duyguları sakinleştirilen çocuğunuza “kendini teskin edebil-
me” becerisini kazandırabilmek bu dönem için oldukça önemlidir. 
Bu noktada çocuğunuzun her türlü duygusunu kabul etmek,güçlü duyguların (endişe, öfke, hayal kırıklığı 
vb.) normal olduğunu ve sakinliğin tekrar kazanabileceğini göstermeniz gerekmektedir. Böylece farklı tür-
deki duygular çocuğunuza tehdit edici gelmeyecektir ve kriz anlarında kendisini daha rahat sakinleştirebile-
cektir. 
Çocuğun duygularının anlaşılması ve ifadesi konusunda diğer önemli nokta, onun duygularını asla küçüm-
sememek ya da yalanlamamaktır. “Bunda korkacak ne var?” ya da “Bu çok küçük bir kaza bu kadar ağla-
maya ne gerek var?” gibi ifadeler sıklıkla kullandığımız otomatik ifadelerdir. Bu noktada temel prensip çocu-
ğunuzun hissiyatını kabul edip, onu anladığınızı gösterip,ona biraz zaman tanımaktır. Bu şekilde çocuğunu-
zun bunun üstesinden gelebildiğini göreceksiniz. 
Duyguları bastırmak, inkar etmek ya da görmezden gelmek işlevsel bir mekanizma değildir. Bastırılan duy-
gu farklı şekillerde mutlaka tekrar karşınıza gelecektir. Duyguyu çocuğun yaşadığı şekliyle kabul edip,baş 
etmesine yardımcı olmak işinizi daha kolaylaştıracaktır. 



Etkin dinleme ve bu yolla çocuğunuzun duygularını ona yansıtma 
duygusal farkındalık için oldukça önemlidir. Örnek olarak 
“Arkadaşının sana bunu söylemesi seni üzmüş olmalı” ya da “Şuan 
kızgınsın,anlıyorum.” gibi ifadeler kullanmak. 
Çocuğunuz kendi duygularını ve karşısındakinin duygularını daha 
iyi fark edebilir hala geldikten sonraki adım ise ona problem/çatışma 
çözümü becerilerini geliştirebilmesi için yardımcı ve model olmak 
sosyal-duygusal gelişimi desteklemek için diğer önemli adımdır. 
Günlük yaşam içerisinde ya da çocuğunuzun size anlattığı bir olaya 
üzerinden çözümü ona hazır olarak sunmak yerine, onun bu konu 
üzerine düşünmesini ve kendi çözümlerini üretip, hayata geçirmesi-
ni desteklemek ona oldukça önemli bir yaşam becerisi kazandırmak 
anlamına gelir.  

Çocuğunuzun problem çözme becerilerini desteklerken eş zamanlı olarak öfke kontrolü becerisini de des-
tekleyebilirsiniz. Öfke kontrolünü desteklerken en önemli nokta; öfkeye yol açan ya da tetikleyen durumdan 
ziyade öfke gibi yoğun bir duygunun çıkmasına neden olan alt duyguyu bulmaktır. Bu duygu genellikle, ha-
yal kırıklığı, kaygı ya da üzüntüdür. Burada “buz dağı” metaforunu kullanabilirsiniz. Öfke buzdağının görü-
nen kısmıdır, öfke duygusu çıkana kadar hangi duygular yaşanmaktadır? Çocuğunuzla bunu konuşabilirsi-
niz. Böylece onunla birlikte, başlangıç duygusunu daha önce fark edip olası bir öfke krizini engelleyebilirsi-
niz ve ona da bu beceriyi modellemiş olursunuz. 

 
Çocuğun sosyal duygusal gelişimin destekleme süreci aslında ebeveynler için de bir kendilik keşfi ve öğren-
me sürecidir. Çocuğunuzla vakit geçirirken zaman zaman kendi güçlü duygularınızın da yoğunlaştığını, ba-
zen kontrolü kaybetmek üzere olduğunuzu ya da duygularınızı sözel olarak ifade etmek yerine bağırmak, 
kızmak gibi davranışsal tepkiler verdiğinizi fark edersiniz. Bu noktada kendi duygularınızı da kabul etmek, 
bunu çocuğunuza açıklıkla ifade edebilmek -“Şuan kızgınım ve sakinleşmeye ihtiyacım var.” gibi– çocuğu-
nuzla aranızdaki ilişki dinamiğine iyi geleceği gibi, kendi sosyal-duygusal gelişiminize de faydalı olacaktır. 
Aile yaşantısının bir sistem olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, sistemin içindeki siz dahil her bireyin olaylara 
bu farkındalıkla yaklaşması, sosyal-duygusal gelişimi destekleyen aile modelinin bir müddet sonra yaşam 
tarzınız haline gelmesine zemin hazırlayacaktır. Bu yolla daha önceden verdiğiniz otomatik tepkilerinizin 
yerini hem sizin hem de çocuğunuz için daha işlevsel ve sağlıklı olan duygusal tepkilerin aldığını görmüş 
olacaksınız. 


