
İki yaşındaki çocuğunuz 10 parçalı bir yapbozu tamamlayabilecek 
bilişsel düzeyde olmasına ve defalarca uyarmanıza rağmen ısrarla 
duvarları ve koltukları boyamayı sürdürüyor mu? Ailece 
oturduğunuz akşam yemeği masasına birçok kez söylediğiniz 
halde tabletiyle mi geliyor? 

Bunlar birçok evde yaşanan benzer sorunlardan yalnızca iki tanesi. 
Hadi gelin, çocukların “kural” anlayışı yaşa göre nasıl değişiyor 
buna bakalım. 

Bir yaş ile birlikte çocuklar için bağımsız keşif dönemi başlar. 
Yürümeye başlayan çocuk, özgürce etrafını keşfetmek ister. Onu 
tehlikelerden koruma amaçlı engellemelerimizle birlikte ilk 
çatışmalarımız ortaya çıkar. Uyarılar onu anlık olarak durdursa da 
yapılmamasını istediğimiz şey hâlâ ulaşabileceği bir noktadaysa ilk 
direnmeyi görmeye başlarız. 

Biz “Hayır” derken, o “Evet, yapacağım” der. Artık inatlaşan 
sadece o olmaz; aksine durum karşılıklı bir inatlaşmaya dönüşür. 
Çünkü bu dönemde kuralları anlamaz; ortalama 3 yaşına kadar da 
anlamayacaktır. Biz onun inatlaşmasından dert yanarken 
konuşacak olsa o da bizi aynı şekilde suçlayacaktır. Peki ne 
yapacağız?

Öncelikle keşif/merak dönemini olabildiğince engelsiz atlatması 
için ona zarar verecek durumları ve nesneleri ortadan 
kaldırmalıyız. Yine de ilgisini çeken bir şey gördüğünde ise 
dikkatini başka bir nesneye veya etkinliğe çekebiliriz. Belki de 
mekân değiştirebiliriz. Sürekli televizyon ünitesine tırmanmak 
isterken, beyin yapısı gereği sizin uyarılarınızı anlamadığı için, 
kurallara uymasını sağlamak gerçekten de boşa kürek çekmek 
gibidir. 

Ceza yöntemlerini de önermediğimiz için onun beyninin olgunlaşıp 
üst beyinle düşünerek karar verebileceği döneme kadar 
sabretmemiz gerekecek. 

ÇOCUKLAR, SINIRLAR, KURALLAR

BİR YAŞ: BAĞIMSIZ KEŞİF GÜNLERİ



Bu dönem çocuklar her şeyi kendi başına yapmak ister. Biz onu 
engellersek o da cevabını verir: ya bizi duymazdan, görmezden 
gelir, gözümüzün içine baka bakar yapar ya da olumsuz bir duygu 
yaşamamak, bizden onay almak için dediğimizi yapar. Tüm bunlar 
düşünmeden, sadece yapmak istediği için yaptığı ilkel beyin 
hareketleridir. Defalarca tembih de etseniz olayın hazzı ile işini 
halleder; söyledikleriniz aklına sonradan gelir. Ama o an yaşadığı 
da suçluluk duygusu değildir. Anlık pişmanlık duyabilir de, 
duymayabilir de… 

İşte bu dönemde sınırları beyinsel olarak algılayamaz; ancak bu 
dönemde sizi algılar. Sizi gözlemler, neyi nasıl yaptığınıza bakar, 
nasıl bir ses tonu kullandığınızı fark eder. Dolayısıyla kuralları 
benimsetmek için bu dönemde ona örnek olmamız şart. Siz 
yatmadan önce dişlerinizi fırçalar, pijamalarınızı giyerek uykuya 
hazırlanırsanız o da sürekli hatırlatmalara ihtiyaç duymadan 
aynısını yapacaktır. 

2 YAŞ: BEN DÖNEMİ

Çocuklar bu dönemde birlikte bir şeyler yapmak ister. Dolayısıyla 
“Oyuncaklarını topla”, “Ellerini yıka” gibi ilkel alt beyine hitap 
eden “Düşünmeden dediğimi yap” gibi söylemlerden ziyade 
“Oyuncaklarımızı toplayalım”, “Ellerimizi yıkayalım” gibi 
çevresindeki herkesin yaptığı eylemlere dikkat çekebiliriz. Ayrıca 
yapacağı eylemi düşünmesi adına “Yemeğe oturmadan önce ne 
yapıyorduk?” gibi bir soruyla yapacağı eylemi hatırlamasına ve 
kuralları bilinçli olarak uygulamasına yardımcı olabiliriz.

Bu dönemde çocuklar kuralları yazılı olan kutu oyunlarına bile 
itiraz edebilir. Ben merkezci dönemin etkisiyle hep kendisinin 
kazanacağı şekilde oyunun devam etmesini ister. Mesela “Bil 
Bakalım Kim” oyununda kazanan kendisi olmazsa vay halimize! 
Defalarca oynamak isteyebilir. Bu dönemde onun bu tavrına göz 
yummamız, yetişkinliğinde bir sıkıntı yaratmaz. Aksine aklında 
kalan gelip geçici bu dönemde ebeveynleri ile keyifle oynadığı 
oyunlar olur.  

3-6 YAŞ: BİZ DÖNEMİ



Bu dönemde artık çocukların bazı sorumlulukları almasını bekleriz. 
Gerekirse hatırlatmalar da yapılabilir. Sözlü hatırlatmalar yerine o 
iş yapılana kadar peşini bırakmamayı tercih edebiliriz. Sürekli 
söylenen bir ebeveyn olarak anılmamak için ödev yapmak, 
oyuncakları toplamak gibi işlerini tamamlayana kadar peşini 
bırakmadan ilerleyebiliriz. Gerekirse destek olarak o işin 
tamamlanmasını sağlayabiliriz. Duruma göre “Sen başla, 10 dakika 
sonra geliyorum” diyebiliriz. Birlikte başlayıp sonradan aşamalı 
olarak kontrolü ona bırakabiliriz. 

Unutmayın, çocuklara sınır koymak etkili bir iletişimle daha kolay 
olacaktır. Ancak çocuklar kuralların arkasında yatan nedenleri de 
bilmelidir. Ayrıca kurallar tutarlı olmalı; bazı şartlarda 
değişebileceği bir durum varsa bu da belirtilmelidir. Özel kurallar 
ve genel kurallar iyi ayrıştırılmalıdır. 

Kırmızı ışıkta durmak genel bir kuraldır ve herkes uymalıdır. Bir 
restorana gittiğinizde bir arkadaşının masada tabletle oynamasına 
izin verilmesi özel kuraldır. Bu durum çocuğun “Neden o oynuyor? 
Ben oynayamıyorum!” şeklinde sorgulamasına sebep olabilir; o 
zaman kendisine bir açıklama yapmamız gerekir: “Çünkü biz 
ailemizle yemek yerken birbirimizle konuşmayı, birbirimizin 
gözlerin bakmayı istiyoruz”. Hatta bunu kural olarak adlandırmak 
yerine “ailemizin isteği” ifadesini de kullanabiliriz. 

7 YAŞ VE ÜSTÜ: AKADEMİK DÖNEM

ÇOCUKLAR KURALLARIN NEDENİNİ BİLMELİ



Evde kaldığımız bugünlerde oyun ortamında sosyalleşen 
arkadaşları yaşlarına uygun olmayan bir oyunu indirmiş, 
çocuğunuz ise izin vermediğiniz için oyunu oynayamıyor mu? 
Acaba arkadaşlarının ailesi bu durumdan haberdar mı? Belki de 
ailelerle görüşmeli ve yaşlarına uygun bir oyunda buluşmalarını 
sağlamak için ortak bir karar almalısınız. 

Bugünler geçip yeniden arkadaşlarıyla buluşmaya başladığı zaman 
tüm arkadaşları yemek masasında tabletleriyle oynuyorsa 
ebeveynler olarak bu konuda birlikte bir karar alıp çocukların buna 
uymasını sağlayabilir, yemek sonrasında ise herkese tabletlerini 
geri verebilirsiniz.

Özetle çocuklarda kuralların yerleşmesi için ona duygusunu 
anladığınızı belirten bir cümle kurup istediğinin neden 
olamayacağını yaşına ve gelişimine uygun olarak anlatmanız, sonra 
da zihninin kabul edeceği başka bir alternatif önermeniz önem 
taşımaktadır. 

Böylece onu kabul eden, anlayan ve rahatlatan bir yaklaşımı olan 
ebeveyn olduğunuzu o da bilecek, hissedecektir. Ayrıca bizim de 
koyduğumuz kuralların önem derecesini “Gerçekten onu bu kuralla 
sınırlamaya gerek var mı?” 
“Bu kural hayati mi?” diyerek sorgulamamız faydalı olacaktır. 

Uzm. Özge Selçuk Bozkurt
Çocuk Gelişim ve 
Özel Eğitim Uzmanı



“Oyun ve oyuncakları 
uygun yaş aralığına göre seçmenizi öneririz. 

Ürünlerimizin yaş ve kategori detaylarını 
https://products.hasbro.com/tr-tr 

web sitemizden görebilirsiniz.”


