
Değerli Velimiz,  

Değerler Eğitimi Projemizde bu ayki konumuz DÜRÜSTLÜK.  

DÜRÜSTLÜK NE DEMEK!  

Dürüstlük; insanın söz ve davranışlarıyla, niyet ve inancında 

iyilikten ve güzellikten yana olmasıdır. Dürüstlük insan onurunun 

ve sağlıklı toplum yapısının vazgeçilmez şartlarından birisidir ve 

insanın kendisine verdiği sözü tutmasıdır. Dürüst insan verdiği 

sözün arkasında durur. Haksızlık yapmaz. Yalan ve riyadan uzak 

kalır. Başkasının arkasından konuşmaz. Ezileni ezmez, ezdirmez. 

Dürüst insan kendinden çok şey, başkalarından az şey bekler. Dürüst 

insan hakkını bilir ve savunur. Haksız olduğunda kendi aleyhine karar 

verebilen kişidir.  

"Dürüst olmak´´ doğruluğu benimsemek ve doğru olmak demektir. 

Dürüstlük, özde, sözde, yaşayışta doğru ve tutarlı olmayı gerektirir. Özde, sözde ve yaşamda dürüstlük 

insanın içinin ve dışının bir olmasıdır. Kişi, düşündüğü ve inandığı neyse, onu söylemeli, onu yapmalıdır.  

SĠZLER NELER YAPABĠLĠRSĠNĠZ!  

 Çocuğunuza dürüstlük erdemini kazandırmak için, her erdemde olduğu gibi sizin örnek olmanız çok 

önemlidir.  

 Kendi yalanlarınıza çocuklarınızı ortak etmeyin. “Bunu sakın ona söyleme!” ya da “Gizle!” gibi uyarılar 

dürüst olmanın her zaman gerekli olmadığı mesajını verir.  

 Çocuğunuzun küçük olduğunu unutmayın ve ona şakalar yapmaktan kaçının. Bu şakalar onun doğru-yanlış 

ayrımını yapmakta güçlük çekmesine neden olabilir.  

 Hata yaptığında doğru söylediği zaman “Bir de utanmadan ben yaptım diyorsun.” gibi ifadeler 

kullanmayın.  

 Dürüst olmamanın aslında en çok kendini aldatmak anlamına geldiğini vurgulayın.  

 Çocuğunuz gerçeği anlatmak istediğinde ona fırsat tanıyın. “Sus konuşma, seni dinlemek istemiyorum.” gibi 

tavırlar, onun yaşadıklarının ve gerçeği söyleme isteğinin bir anlamı olmadığı mesajını verir.  

 Çocuğunuz bir konuda hata yaptıysa ömür boyu o hatayı yüzüne vurmayın. Çocuğunuzu “yalancı” vb. 

vasıflarla damgalamaktan kaçının.  

 Çocuğunuz dürüst olmadığında, başkalarına karşı onu korumaya çalışmayın. Büyük başarıların ancak 

dürüstlükle kazanılanlar olduğuna onu inandırın.  

 Başkalarında güven uyandırmak ve başkaları tarafından kabul görmek için dürüstlüğün önemli olduğunu 

vurgulayın.  

 Çocuklarınıza güvendiğiniz, onların doğru ve dürüst olduklarına inandığınız mesajını verin.  

 Karşılaşılan durumlar her ne olursa olsun, tatlıya bağlayabilecek yöntemler bulabileceğinizi onlara kanıtlayın 

ki hatalı davranışlarını sizinle paylaşsın, üzerini örterek büyütmesinler.  

 Birinin size bıraktığı emanete ihanet etmeyin, bu bir malsa onu kullanmaktan sakının. Bu duyarlılığınızı 

çocuğunuza hissettirin.  

 Aşırı tepki göstermeyin, sinirlenmeyin ve kırıcı olmaktan kaçının. Tüm bu özellikler çocuğunuzun dürüst 

olmasını engelleyebilir.  

 Olumsuz davranışlarıyla ilgili gerekli yaptırımları uyguladıktan sonra günlük davranışlarınıza ve olumlu geri 

bildirimlerinize geri dönün.  

 Onun gelecekte dürüst bir birey olacağına inancınızı asla kaybetmeyin ve bunu çocuğunuza hissettirin.  

UNUTMAYIN! ĠNSANA KALABĠLECEK EN DEĞERLĠ MĠRAS DÜRÜSTLÜKTÜR.  
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Anne Baba Tutumları 

Sağlıklı çocuk yetiştirmenin sağlıklı anne baba tutumları ile yakından ilgili olduğunu düşünüyoruz 

.Çocuğun kimi davranış ve tepkileri anne babadan destek görür, kimisi de engellenir. 

Aşırı Koruyucu Anne Baba Tutumları 

Bu tutumlarla, çocuklara aile içinde devamlı korunmaya muhtaçmış gibi davranılır. Çocuğa kendi 

kararlarını vermesi için yeterli zemin hazırlanmaz. Hiçbir engelle karşılaşılmasına izin verilmediği için 



yetenekleri gereğince gelişmemiştir. Yetişkin yaşamına yeterli hazırlığı yapma olanağı bulamamıştır. Aşırı 

koruyucu anne baba tutumları ile büyüyen bu çocukların özellikleri: Aile dışındaki kişilerle ilişki 

kuramazlar, başkalarından çok kendilerini düşünürler. Dünyayı düşman bir çevre olarak algılarlar. Hayatın 

önemli yönleriyle karşılaşacak şekilde yetiştirildiklerinden güçlükler karşısında beceriksiz tavırlar almasına, 

günlük yaşamdaki değişikliklerden kaygı duyup ileriki yaşamlarında da sürekli bir koruyucu aramalarına 

neden olur. Dolayısıyla toplumun vermediği hakları kendilerine tanımaya kalkışırlar. Sonuçta pek çok 

hatalar ve başarısızlıklar yaşarlar. 

Aşırı Baskılı-Otoriter Anne Baba Tutumları 

Otoriter anne baba tutumları ile büyütülen çocuklarla tartışmadan, anlaşmadan, onların isteklerini hiçbir 

şekilde kabul etmeksizin ana-babalar tarafından kural ve emirlerin çok sıkı uygulanmasıdır. Otoriter 

ailelerdeki iletişim boyutundaki davranışlara bakıldığında iletişim konuları sınırlıdır. Çocuklar 

ebeveynlerinin konuşmasına karışmaz. Babayla iletişimde çoğu kez anne tampon olur. Sürpriz ve kritik 

sorulara kaçak cevap verilir. Anne-babaya kızmasına izin verilmez. Çocuğa karşı duyulan sevgi gösterilirse, 

çocuk haddini aşar veya zayıf karakterli olur diye düşünülür. 

Otoriter anne baba tutumları ile büyüyen çocuklar, sosyal ilişkiler boyutunda, çocuk ebeveyninin uygun 

görmediği bir kimseyle arkadaşlık edemez. Hiçbir arkadaşının evine gidemez. Çocuğun ne yediği ne kadar 

yediği ile yakından ilgilenilir. Çocuğa duygularını kontrol etmesini öğretir. Çocuğun ana-babanın bilmediği 

sırları almamalıdır diye düşünülür.Otoriter anne baba tutumları ile yetişen çocuklarda, otoriteye tam itaat, 

yabancı olan her şeye karşı güvensizlik, dünyayı tehdit edici olarak görme, düşüncede katılık, kudrete karşı 

aşırı hayranlık ve zayıflığı hoş görme, kendi bastırılmış dürtülerini başkalarına yansıtma gibi otoriteryen 

kişilik yapısına uygun özellikler gelişir 

Ġhmal Eden Anne Baba Tutumları 

İhmal eden anne baba tutumları çocuğa bakma ve koruma yükümlülüklerini gereğince yerine 

getirmemeleri biçiminde tanımlanabilir. İhmal tipleri: çocuğun sağlığına önem vermemek, günlük bakımını 

reddetmek veya geciktirmek yol göstermemek, terk etmek, uygun bir ev ortamı sağlamamak, evdeki 

risklerden ve hastalıklardan korumamak, beslenmesine dikkat etmemek, eğitimine önem vermemek, sorunlu 

davranışlar gösterdiğinde aldırmamak, duygusal açıdan çocuğa sevildiğini, istendiğini hissettirmemek, bir 

anlamda onu reddetmek şeklindedir (Wihirter-Volton-Acar, 85) 

.İhmalkar anne baba tutumları ile yetişen çocukların, yetişkin rolü almada başarısız olduklarını 

araştırmalar söylemektedir. Sosyal olarak içine kapanık ve kendine dönük olabilirler (Whirter-Voltan-Acar,). 

Aşırı Hoşgörülü Anne Baba Tutumları 

Aşırı hoşgörülü anne baba tutumları çocuğun isteklerini hiçbir denetim ve sınırlama getirmeksizin daima 

kabul eder.Kimi ailelerde disiplin yok denecek ölçüde gevşektir. Çoğu olumsuz davranışlar aşırı bir 

hoşgörüyle karşılanır. Çocuk bile bile kırıp dökse de, ana-baba belirli bir tepki göstermez. Neyin doğru ya da 

neyin yanlış olduğu öğretilse bile uygulama ve denetleme düzensizdir (Yörükoğlu, 1996).Aşırı hoşgörülü 

anne baba tutumları sürekliliği, çocuğun gereğinde duygu, istek ve dürtülerini denetleyebilme yeteneğinin 

gelişimini olumsuz etkiler, agresif davranışların artmasına neden olur. 

Demokratik Anne Baba Tutumları 

Demokratik anne baba tutumları ile çocuklarını büyüten ana babalar çocuklarını ayrı bir kişi olarak 

kabul edip değer vermekte ve bağımsız kişilik geliştirmelerini teşvik etmektedir. Çocuk ebeveynlerinden 

baskı görmeden düşüncelerini rahatça açabilir.  

Bu anne baba tutumları genellikle ailedeki kurallar üzerinde konuşulmasına izin verir ya da çocuğu bu 

konuda da destekler. Çocuğun kabul edilmeyen davranışlarının nedenleri olumlu bir şekilde açıklanabilir. 

Birçok davranış hoş görülür (Wihirter-Voltan-Acar, 1985). 

Anne-babanın çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları, çocukların bazı kısıtlamalar dışında, arzularını 

diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermemeleri anlamına gelir. Böyle durumlarda çocuk, evine 

yönelik bir birey olur. Eğer anne-babanın hoşgörüsü normal bir düzeydeyse, çocuğun kendine güvenen, 

yaratıcı toplumsal bir birey olmasına yardım eder (Yavuzer, 1996). 



Demokratik ailelerde anne sıcak ve sevecendir. Gerektiğinde çocuklarına sınır koyabilir, ceza verebilir. 

Baba ise ılımlı ve esnek bir tutum sergiler. Çocuklar babaya sokulabilir, ondan korkmak yerine sayarlar 

(Öztürk, 1990). 

Demokratik anne baba tutumları sergileyen ebeveynler, çocuklarına deneme ve yanılma payı bırakır. 

Çocuğu buyruklarla değil yol göstererek ve uyararak eğitirler. Çocuğun kişiliğine saygı gösterirler, çocuktan 

yaşından (büyük) olgun davranış beklenmez. Bağımsız davranması için ana-baba çocuğu destekler, kendi 

işini kendi görmeye alıştırırlar. Özgür davranışı ana-baba onaylar ana-baba serbestlik tanıyarak, çocukların 

belli davranışları yapmada ve yeteneklerine uygun kararlar vermesinde yardımcı olurlar (Öztürk, 1990). 

Demokratik anne baba tutumları çocukları etkin, sosyal, arkadaş canlısı olma eğilimindedirler. Sosyal 

konularda saldırgan bir tutum içerisine girerler. Genellikle yaratıcı, bağımsız, başarılı tiplerdir (Whirter-

Voltan-Acar, 1995). 

 Dengesiz,Kararsız Ve Tutarsız Anne Baba Tutumu 

Anne baba arasındaki tutarsız olan eğitim görüşleri de önemlidir.Annenin ak dediğine baba kara diyor 

mu?Anneden evet cevabı gelirken baba kesinlikle olmaz diyor mu? Çocuğun yaptığı bir davranış anne 

tarafından hoş görülü- yor,baba tarafından cezalandırılıyorsa ,çocuk” Bu hareketi annemin yanında rahatlıkla 

yapabilirim .Ama babamın yanında yapmamalıyım.” demektedir.Bu da çocuğu “Her türlü davranışı 

yapabilirsin yeter ki yerini ve zamanını bil.” Anlayışına götürebilir. 

Anne babanın çocuğun yanında ve onun hakkında birbirlerini eleştirmeleri,birinin olumlu yaklaşımına 

diğerinin olumsuz tutumu veya anne ya da babadan herhangi birisinin devamlı çocuğun tarafını tutuyor 

olması ,çocuğu koruyup kollaması ve karşı tarafı düşman kuvvet ilan etmesi,çocuğa yargıç rolü oynatılması 

da çok sıklıkla rastladığımız eğitim yanlışları içerisinde yer almaktadır. 

 Dengesiz,Kararsız Ve Tutarsız Anne-Baba Tutumunun 

Çocuğun Kişilik Gelişimi Üzerinde Kalıcı Etkileri 

Çocuk hangi davranışın nerede ve ne zaman yapılmayacağını kestiremez.Neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu bilemez.Ayrıca çocuk yaptığı davranışın doğru olup olmamasından daha çok “Ne zaman yaparsam 

cezadan kurtulabilirim.” Düşüncesiyle ilgilenir.”Her şey yap ama cezadan nasıl kurtulabileceğini

 bul.”Tekniğini geliştirir. Çocuk kendini kanıtlamak ve dikkatleri üzerine çekmek için sinirli, ürkek 

yumuşak huylu,ılımlı ,söz dinleyen bir çocuk olmak ya da kendi benliğini ve bağımsızlığını göstermek için 

kavgacı,asabi,çabuk kırılıp öfkelenen,tepkisel bir kişilik yapısı geliştirebilir.Her şeyden önemlisi dengeli ve 

sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirmek için oldukça fazla çaba harcaması gerekecektir. 

DĠKKATĠNĠZĠ ÇEKMEK ĠSTERĠZ KĠ! 

Anne baba tutumları aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yerdir. Anne baba tutumları bu 

çevrenin en etkili olduğu belirleyicidir. Doğumdan sonraki ilk yıllarda çocuğun çevresindeki en yakın, en 

önemli ve gereksinimlerini birinci derecede karşılayan kimseler anne ve babasıdır. Anne baba tutumları bu 

açıdan çok belirleyicidir. Anne baba çocuğun koruyucu ve çevreyle arasında önemli bir bağ 

pozisyonundadır. Aileyi de belirleyen anne baba tutumları olabilir. 

Çocuğun geliştiği, yetiştiği ailenin yapısı, genişliği, ekonomik ve kültürel düzeyi onun ilk sosyal 

deneyimlerini, dolayısıyla duygusal ve toplumsal gelişimini etkileyecektir. Anne baba tutumları da bu sosyal 

çevreyi etkiler bu akılda kalmalıdır. 
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