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Ceza Değil, Disiplin! 
 
Sevgili Anne ve Babalar, 
 
Değişen dünya ve değerler karşısında çocuklarımız bizim neslimizden farklı olarak bizden farklı reaksiyon 
gösteriyor. Bu durum karşısında çocuklarımızı anlayarak, ihtiyaçlarını bilerek nasıl nazik, hoşgörülü ve 
saygılı bireyler olarak yetiştirebiliriz? 
 
Elbette bu kolay olmayacaktır. Çözüme önce kendimizle başlamalıyız. İşte bu noktada çocuklarımıza 
sağlıklı bir gelişim süreci sağlamak adına nasıl bir disiplin uygulamalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız? Sizce ceza 
bir disiplin aracı mıdır? Hazırladığımız bültende çocuğunuza kazandırmak istediğiniz davranış ve 
yaklaşımları nasıl oluşturabileceğiniz, nasıl yaklaşmanız gerektiği ile ilgili bir takım anahtarlar bulacaksınız.  
 
Yararlı olması dileklerimizle… 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

Disiplin nedir? 
Disiplin, çocuklarımıza kazandırılan alışkanlıklar yoluyla, onu kendisi ve çevresiyle uyumlu yaşamaya 
hazırlama sürecidir. Disiplinin büyük çoğunluğu iyi davranışları özendirmektir, kalanı ise kötü davranışlara 
karşı takındığımız tavırdır. Temel olarak disiplin, sorumlu davranmayı öğretmektir. Önemli olan çocuğun 
bilgi toplaması, önündeki seçenekleri ve sonuçları görmesi, aralarından kendileri ve başkaları için en iyisini 
seçmesi, “iç disiplin” geliştirmesidir. Disiplin, asla cezalandırma değildir. Ceza, istenmeyen bir davranışı 
geçici bir süre engelleyebilir, ama çocuğunuzun nasıl davranması gerektiğini öğretmez. İç denetim dıştan 
gelen zorlamayla olmaz. Ancak sevgi temeline dayanan bir disiplin uygulamasıyla gerçekleşebilir. 
 
Etkili disiplin nedir ve ne işe yarar? 
Etkili disiplin çocuğun gelişimine uygun olan disiplindir. Örneğin, 7 yaş çocuğu için uygun olan bir disiplin 
yöntemi, 15 yaşındaki çocuğa uygun olmaz. Ya da okul öncesi dönem çocuğu sözden çok eylemi daha 
kolay algılayıp tepki verirken, okul çağında sözlü uyaranlara da tepki vermeye başlar. 
 
Etkili disiplin öncelikle çocuğa nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretir. Anne babanın davranış değişikliğini 
sağlamak için öncelikle kuralları belirlemesi ve iyi bir model olması gerekir. Aynı zamanda anne ve babanın 
tutum birliğinde bulunması, çocuğun sergilemesini istediği davranış ile ilgili kararlılığını koruması, her 
zaman aynı tutumu sergilemesi ve davranış sonrasında geri bildirim vermesi önemlidir. 
 

Sınır koyma 
Sınır koyma, çocuğun davranışlarının bazı net ve anlaşılır gerekçelerle kısıtlanmasıdır. Belirgin sınırlar 
sunulduğu zaman, çocuklar ilişkilerle ilgili önemli soruların cevaplarını almaya başlar. “Burada yetkili olan 
kimdir?”, “Ne kadar ileri gidebilirim?”, “Çok ileri gidersem ne olur?” sorularının yanıtları belirginleşir. Bu 
noktada çocuklar kendilerinden ne beklendiği ve kontrolün kimde olduğuyla ilgili bilgi sahibi olur. Yani 
sınırlar, çocukların kendilerini ve dünyalarını anlamalarına yardımcı olur; onlara önemli bir keşif ve 
öğrenme ortamı sağlar. Bu sınırlar belirlenirken hedefiniz, çocuğun yapmaması gereken hareketi, sizi 
kırmamak için değil, bilinçli olarak yapmaması gerektiğini ona anlatmak olmalıdır. Genellikle anne-babalar, 
çocuğun neyi yapmaması gerektiğine odaklanır, çocuklarından ne beklediklerini söylemez. Oysaki önemli 
olan çocuklardan beklentileri açık, net ve anlaşılır bir şekilde belirtmektir. 



 
 
Çocuğa neden sınır konulmalıdır? 
 
 Baştan belirlenen sınırlar - kurallar çocukta güven duygusu oluşturur. Çocuk tarafından sınırların ihlal 

edilebileceği durumlarda kendisine “hayır” denilmesi çocuğu rahatlatır. 

 Çocuğun bütün isteklerini kabul etmek gerçeği görmesine engel olur. Engellemelere ve yasaklara karşı 
dayanamaz hale gelir. 

 Sınırlar, çocuğun biçimlenmesine ve ileride kişilik sahibi, sorumlu, özgür ve becerikli bir insan olmasına 
olanak sağlar. 

 Anne ve baba çocuğun arkadaşı değildir. Çocuğun kendi kimliğini rahatça bulabileceği, dayanabileceği 
yetişkin, ciddi, aynı zamanda sevgi dolu bir anne babaya ihtiyacı vardır. 

İç disiplini sağlayabilmek için öneriler 
 
Çocuğu tanımak ve kabul etmek: Önce çocuğunuzu tanıdığınızdan, onun güçlü ve zayıf yanlarının, 
ihtiyaçlarının neler olduğunu bildiğinizden emin olmalısınız. “Doğru yere” baktığınız takdirde, aslında hep 
var olan ipuçlarını değerlendirerek çocuğunuzu yüreklendirebilirsiniz. Onu, beklentileriniz doğrultusunda 
değiştirmek yerine, olduğu gibi kabul etmelisiniz. Sevginin, disiplinin, uyumun ilk adımı kabulden geçer. 
Hangi yemekten ne kadar yiyebileceğine, arkadaşları ile yaşadığı sorunları çözebileceğine, ders çalışma 
işinin öncelikle ona ait olduğuna ve bu konuda yaşadığı sorunlarla baş edebileceğine güvenildiğini bilmek, 
çocuk için önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. 
 
“Kazan-kaybet” yerine, “kazan-kazan” iletişimi kurmak (uzlaşmak): Çatışma durumlarında 
çoğunlukla iki tarafa da iyi gelebilecek bir çözüm bulunabilir. Çözüm, taraflardan birinin isteklerini zorla 
kabul ettirmesinde değildir. Gerçek bir uzlaşmada iki taraf da sorunun çözümüne katkıda bulunur. Bunun 
için iki tarafın da gereksinimlerini anlamak, seçenekleri görebilmek, bunları değerlendirmek gerekir. 
Çocuğa, sorun çözme becerileri kazandıran bu yöntem, aynı zamanda özgüven ve iç disiplin demektir. 
 
Çocuğun kişiliğine değil; davranışına odaklanmak: “Bu davranışı hep yapıyorsun” algısını oluşturacak 
şekilde konuşmalar ve/veya davranışlar yerine, “Böyle yaptığın zaman...” diye söze başlanıp “Bir dahaki 
sefere yeniden deneyebilirsin.” diyerek konuşmayı bitirmek çocuğa, değiştirilmesi gerekenin kendisi değil, 
davranışı olduğu mesajını verecektir. 
 
Çocuğun çabasını, gelişimini fark etmek: Çocuğun, olumsuz davranışını olumluya dönüştürme 
sürecinde gösterdiği her çabayı ödüllendirmek veya abartılı bir şekilde övmek, onu ebeveyn olarak size 
ve/veya ödüle bağımlı kılacaktır. Bunun yerine, onun çabasını fark ettiğinizi dile getirmek, bu konudaki 
duygularını anlamak ve paylaşmak, onunla birlikte geçirilecek ortak zaman dilimleri yaratmak, diğer bir 
deyişle onun gelişiminin tanığı olarak yanında olmak, çocuğun kendi kendine yetebildiğini fark etmesine ve 
potansiyelini görmesine olanak tanıyan önemli bir yaklaşımdır. 
 
Çocuğa seçimlerinin doğal sonuçlarına katlanmasını öğretmek: Her seçim bir sonuca katlanmayı 
göze almaktır. Eğer anne-baba olarak, çocuğunuzun seçimlerinin güçlüklerini siz göğüslüyor, zarar 
görmesini engellemek için seçim yapmasına fırsat vermiyor veya seçiminde kararlılık göstermediği, sık sık 
yaptığı seçimden vazgeçtiği durumlara göz yumuyorsanız sorumluluk kazanmasının ve iç denetimini 
geliştirmesinin önünde bir engel oluşturuyorsunuz demektir.  
 
Sorumluluk vermek: Sorumluluk duygusu, yaşam boyu çocukla olur ve onun toplumsallaşmasında, 
duygusal hayatını yönetmesinde etkili rol oynar. Yani çocuğun, istenen davranışları doğru zamanlarda 
yapmasının ötesinde bir anlam taşır. Çocuğunuza yaşına uygun sorumluluklar vermek, bunu yaparken 
uygun bir dil kullanmak ve süreci izlemek önemlidir. Sorumluluk bilincinin akademik sorumluluklardan 
ibaret olmadığını ve bu bilincin çok gevşek/otoriter ortamlarda kaybolduğunu unutmamak gerekir. 
 
Kural koymak: Çocuğunuzun yaşına, kişiliğine ve özel durumlara göre belirli kurallar koyun. Bu kuralların 
konuluş nedenini ve önemini çocuğunuza onun anlayacağı dilde açıklayın ki, kuralları daha kolay 
benimseyebilsin ve anlayabilsin. Kuralların nedenini kavrayan çocuğa kendisinden beklenilen davranış açık 



ve detaylı olarak anlatılmalı; kuralların uygulanmasında ona aktif rol ve sorumluluk verilmelidir. 
Çocuğunuz beklenen davranışı gösterdiği zaman onu takdir etmek ve memnuniyetinizi belirtmek önemli bir 
motivasyon aracıdır. 
 
Kuralların net olmasına ve keyfi şekilde değiştirilmemesine özen göstermek: Net olmayan, keyfi 
şekilde değiştirilen ve devamsızlık gösteren kuralların kalıcı olması çok zordur. Örneğin, “her akşam 
21.30’da yatmak” bir kuralsa, bu kurala iki gece uyulup üçüncü gece önemli/geçerli bir nedenden dolayı 
daha geç yatıldıysa; bu demek değildir ki dördüncü gece de geçerli bir neden olmaksızın benzer esneklik 
gösterilebilir. Şayet bu tür bir esneklik gösterilirse, çocuğunuz onu takip eden diğer gecelerde de aynı 
talepte bulunacaktır. Ayrıca, açık ve net bir şekilde konmuş olan bir kural bilerek/bilmeyerek çiğnendiğinde 
veya sınır aşıldığında, mutlaka çocuğunuza ölçülü bir tepki gösterin ya da daha önceden belirlediğiniz ne 
ise onu yapın. 
 
Kararlı ve tutarlı olmak: Yasaklanan ya da kuralı belirlenen bir şeyin herhangi bir nedenle sonradan 
yapılmasına izin verilmesi, “hayır”ların gerçek “hayır” olmadığını gösterir. Aslında kuralın kesinliğini çocuğa 
anlatmak, onun o anki durumundan etkilenmeden tutum değiştirmemek, çocuğunuz için en sağlıklısıdır. 
Bir yandan çocuğa kuralların tutarlı bir şekilde verilmesi gerekirken; çocuğunuz bazen sizden esnek 
davranmanızı bekleyebilir. “Esneklik”; hoşgörü, kabul, sevgi gibi kavramları çağrıştırdığından, kimi zaman 
göstereceğiniz esneklik sizinle çocuğunuz arasındaki iletişimin gelişmesine, güven duygusunun 
pekişmesine fırsat verecektir. Ancak bu noktada, gösterilen esnekliğin sürekli olmamasına dikkat 
edilmelidir. 
  
İyi bir rol model olmak: Çocuğunuzun iç disiplin sağlaması, ancak bu konuda doğru modeller görmesi ile 
mümkündür. Anne-baba olarak, önceliklerinizin ne olduğuna karar vermeniz ve çocuğunuzda hangi 
davranışı görmek istiyorsanız sizin de o şekilde davranmanız gerekir. Bilgili, bilinçli, tutarlı, sabırlı ve 
hoşgörülü yaklaşım tarzıyla çocuğunuza vereceğiniz destek, ondaki iç disiplinin daha sağlıklı ve kalıcı bir 
şekilde yerleşip gelişmesine neden olacaktır. 
 
Çocuğunuza sevginizi göstermek: Çocuklar sevilmek ister, “sevilmek istemiyor” gibi gözükenler bile... 
Çocukların, ne olursa olsun anne-babaları tarafından sevildiklerini bilmeye ihtiyaçları vardır. Sevgiyi 
göstermenin birçok kolay yolu vardır: bir öpücük, sırt sıvazlama, sıcak bir bakış vb. Bunun kadar önemli 
olan bir diğer şey ise, onu sevdiğinizi dile getirebilmenizdir. Sevgi kelimelerini kullanmak bazı ebeveynler 
için zordur; ancak çocuklar için duydukları çok önemlidir. “Seni seviyorum” cümlesi onları rahatlatır ve 
kendilerine olan güvenlerini artırır. Disiplin ve sevginin birlikteliğini uyum olarak açıklayabiliriz. Karşılıklı 
saygının, birbirini tanımanın, güvenin, anlaşılmanın, mutlu olmanın rahatlığıdır uyum. Ve böyle ortamlarda 
kuralları, sınırları oluşturmak zor olmaz! 
 
UNUTMAYIN! 
Dünyaya çocuğunuzun gözüyle bakınız. Onların davranışları genellikle dürtüseldir; istediklerini o anda elde 
etmek için yanlış davranışlarda bulunabilirler. Amaçları, düşünerek sizin otoritenize karşı gelmek değildir. 
Burada anahtar, çocuğunuzu tanımak, yaşına uygun olan ihtiyaçlarını bilmek ve onu nasıl disiplin altına 
alacağınıza karar vermektir. Disiplin için, ona en kısa sürede en az zorlukla nasıl doğru davranış 
sergiletebileceğinizi biliyor olmanız gerekir. Devamlı problem çözme telaşı ile ilişkiyi kaçırmayın. Oyun ve 
eğlence çoğu zaman sorunları kendiliğinden çözer.  
 
 
Kaynakça:  
Dr.Thomas GORDON Çocukta Dış Disiplin mi? İç Disiplin mi? 
Jesper JUUL Çocuk Yetiştirme Rehberi 
Haluk YAVUZER Okul Çağı Çocuğu 
Jerry L.WYCKOFF Altı ve On iki Yaşları arasındaki Çocuğunuzu Nasıl Terbiye Edersiniz?  

 
 
 


