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Günümüzde ebeveynlik kavramı çocuk yetiştirme 
tutumunda mükemmellik ile eş değer tutulmaktadır. 
Sosyal yaşam içerisinde belirlenen davranış 
kalıpları, yaşam tarzı her anne baba için çocuğunu 
en uyumlu şekilde yetiştirip adapte olmasını 
istediği standartlar olarak algılanmaktadır. 
‘Çocuğum için her şeyin en iyisini yapmalıyım 
düşüncesi’ ebeveynleri çocuklarını tanımaktan ve 
iletişim kurmaktan kaçınmalarını sağlıyor. Bu 
düşüncenin oluşmasını sağlayan temel faktörlerden 
biri de ebeveynlerin kendi mizaçları ve karakter 
yapıları ile çocuklarının mizaç ve karakterine 
yabancı olmalarıdır. Çocuğun bireysel 
farklılıklarına, istek ve arzularına dikkat etmeden 
ebeveyni tarafından planlanmış bir programa aktif 
olarak katılması beklenilmektedir. Bununla beraber 
yapılan bazı araştırmalar sonucunda çocuk 
gelişimini olumlu ve olumsuz yönde destekleyen 
bazı ebeveyn tutumlarını gruplandırılmıştır.1 Bunlar 
sırasıyla otoriter anne baba tutumu, ilgisiz ve 
kayıtsız anne baba tutumu, serbest anne baba 
tutumu, dengesiz ve kararsız anne baba tutumu, 
koruyucu anne baba tutumu, mükemmliyetçi anne 
baba tutumu, demokratik anne baba tutumu ve izin 
verici anne baba tutumudur.1 Fakat çocuk 
gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacak ebeveyn 
tutumunu sergilemekten ziyade önemli olan 
ebeveynin mizaç eğilimine yakın olan ebeveyn 
tutumunu sergilemesi ve bunu da çocuğunun 
mizacı, ihtiyacı ile paralel olmasıdır. Çünkü her 
insanoğlu biriciktir, davranış, düşünce kişilerin 
mizacına ve karakter yapılarına göre doğuştan 
gelen ve çevresel etkenlerle düzenlenmektedir. Her 
ebeveyn ve çocuğu ayrı bir ilişki dinamiğine 
sahiptir ve bu ilişki dinamiğinde mizaç tipleri temel 
role sahiptir.2

Çocuk yetiştirme tutumlarında ebeveynin ve 
çocuğun mizacının önemli olduğunu belirttikten 
sonra, kısaca genel bir mizaç tanımı yapmak 
konunun anlaşılmasını ve pekişmesin sağlayacaktır. 
Mizaç, kişilerin doğuştan getirdiği yaşam boyu 
değişmeyen, bireylerin kendine özgü algı, 
motivasyon, ihtiyaç ve en temel psikolojik 
arayışlarını belirleyen yapısal bir çekirdektir.2 
Karakter ise kişi ve çevre etkileşimi ile gerçekleşen 
özellikler ile karakterizedir. Mizaç ve karakter 
birleşimi de bireyin kişililiğini oluşturmaktadır.
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Her ebeveynin de kendine özgü doğuştan getirdiği 
bir mizacı ve zamanla, çevre etkileşimi ile 
şekillenen bir karakteri vardır. Ebeveyn mizacı ile 
çocuk mizacının aynı olması gerekmez, ebeveynler 
kendi mizaç özellikleri ile çocuklarının mizaç 
özelliklerini öğrendiklerinde, çocuklarına yönelik 
tutumları, beklentileri ve iletişimleri de daha 
sağlıklı olacaktır. Cloninger (1987), yaptığı 
çalışmalar sonucunda dört mizaç ve üç karakter 
boyutundan bahsetmektedir. Buna göre mizacın 
dört boyutu;Yenilik arayışı, zarardan kaçınma, 
sebat etme, ödül bağımlılığıdır. Mizaç boyutları 
yaşam boyunca değişmeyen ve genetik olarak 
bağımsızdır. Karakter boyutları ise; kendini 
yönetme bireyin kendini kabulu, işbirliği yapma 
bireyin diğerlerini kabulunu, ve kendini aşma ise 
kendini doğanın ve evrenin ne derece bir parçası 
olduğunu hissetmesidir.3 Mizaç, davranışın 
içeriğideğil tarzıdır. Yani kişilerin bir duruma 
yönelik verdiği tepkilerdir. Buna bağlı olarak 
ebeveynler sahip oldukları çocukların kardeş 
olmalarına rağmen her duruma aynı tepkiyi 
vermedikleri dile getirmişlerdir, bu da çocukların 
kardeş olmalarına rağmen mizaçlarının farklı 
olduğunun kanıtıdır. Chess ve Thomas (1977) 
bebekleri mizaçlarından dolayı üçe ayırarak bir 
sınıflandırma yapmıştır. Bunlar; Kolay Bebekler: 
Genellikle olumlu bir ruh hali içinde olan, 
bebeklikte hızla düzenli alışkanlıklar oluşturan ve 
yeni deneyimlere kolayca uyum sağlayan çocuk. 
Zor Bebekler: Olumsuz tepki vermeye ve sıklıkla 
ağlamaya eğilim gösteren, düzensiz günlük 
alışkanlıklarla ilgilenen ve değişimi kabul etmesi 
yavaş olan çocuk. Yavaş Alışan Bebekler: Düşük 
faaliyet düzeyine sahip, kısmen olumsuz ve düşük 
yoğunlukta duygu durum sergileyen çocuk. 

Durum böyle iken her çocuğun ve ebeveynin kendi-
ne özgü mizacı var iken, mükemmel ebeveynlik 
için uygulanacak bir formülden, davranış kalıpla-
rından bahsetmek güçtür. Ebeveynlik tutumu sergi-
lenirken temel alınan esas nokta kendi kişisel 
ihtiyaçlarımız ve motivaysonlarımızdır, çoğu kez 
ebeveynler kendi ihtiyaç duydukları mükemmel 
anne baba olma peşinde koşarlar ve çocuklarının 
ihtiyacı olan anne-baba davranışı gözden kaçırabi-
lirler.2

Kurallardan hoşlanan, mükemmeliyetçi bir bakış 
açısına sahip ebeveyn çocuğunu da bu doğrultuda 
yetiştirmek ister, fakat çocuk kuralları sevmeyen, 
duygu odaklı bir yapıya sahip olabilir ve bu durum-
da ebeveyn ve çocuk arasında çatışma, uzaklaşma 
ve iletişimsizlik yaşanır. 
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Birbirini anlamayan çatışmalı bir aile ortamı oluşa-
bilir. Mükemmel anne baba olabilmek için ebevey-
nler hem çocuğunun hem de kendisinin psikolojik 
ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları gidermenin uygun 
yollarını öğrenmelidirler.4 Mizaç temelli bir 
ebeveyn tutumuna sahip olmak, ebeveynin çocuğu 
ile iletişmini güçlendirecek karşılıklı olarak 
ebeveynler ve çocuk birbirlerinin ihtiyaçlarını 
anlayacak ve gidereceklerdir. Buna örnek olarak, 
çocuğunun mizacını tanıyan bir ebeveyn nasıl onun 
ihtiyacına yönelik davranışları ve tutumu olacaksa 
aynı şekilde çocukta ebeveynin ihtiyacına yönelik 
davranacak ve sınırlarının farkında olacaktır. Aynı 
zamanda, ebeveynin mizaç yönelimli tutumu 
çocuğu ile ilişikisindeki olumsuz yönlerini farket-
mesini ve bunları gidermek için kullanabileceği bir 
yol haritası olacaktır.
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