
Çocuğumuzun kurallara uyan bir yetişkin olması için onu mutlaka 
ödül ve cezalarla mı büyütmeliyiz? Tabii ki hayır. Koşulsuz sevgi 
temelli bir aile ortamında ödül ve ceza olmadan da bu mümkün. 
Ödül ve cezada amaç genelde çocukta disiplin sağlama 
düşüncesidir, çocuktan bir beklentimiz var demektir. Bu beklentiye 
uyarsa ödül, uymazsa ceza alacaktır; ödül alamazsa cezalandırılmış 
olacaktır. 

Oysa ki koşulsuz ebeveynlikte çocuğumuz hoşumuza gitmeyen bir 
şey yaptığında onu duygusal ve fiziksel olarak cezalandırmak 
yoktur. Benzer şekilde istediğimiz, hoşumuza giden şeyleri 
yaptığında ödüllendirme de yoktur. Bu iki durum da olumlu 
davranış kazandırmak için dışarıdan bir disiplin kurma çabasıdır. 
Ama aslında amacımız çocukta iç disiplin geliştirmek; yani 
çocuğun bir işi neden yaptığını, neden yapması gerektiğini 
benimsemesini sağlamak olmalıdır. 

Erken dönemde “Acıdan kaç, hazza koş” dönemini yaşayan 
çocuklar, motivasyon için kendilerine mutluluk veren eylemleri 
yapmaya yatkın olur. Bu sebeple “Bunu yaparsan bunu veririm” 
söylemlerimize kanabilir ya da anlamadan istedikleri şeyin olması 
için tuttururlar. 

Örneğin, “Yemeğini yersen sana çikolata veririm” sözü bir koşul 
cümlesidir. “Çikolata vereceğim ama önce yemeğini yemen 
gerekiyor. Vücudun için gerekli gıdalarla mideni doyuralım, sonra 
keyif için çikolata yiyelim” demek ise hem uzlaşmacı hem de üstü 
kapalı bir ödül vaadidir. Aslında her iki cümle de çikolatadan önce 
yemek yeme şartını içeriyor ama ikincisi etkili bir iletişimle yol 
gösteriyor ve açıklama yapıyor. 

ÖDÜL VE CEZA



Ünlü gelişim kuramcısı Piaget “Çocuklara ödül ve ceza 
uygulandıkça çocukların kendilerini yönetme haklarının ellerinden 
alındığını” söyler. Çünkü verilen mesaj “Senin hoşuna gidene ya da 
iyi olana göre değil başkalarının isteklerine göre karar vermelisin” 
şeklindedir. Çocuklar da neyin gerçekten doğru olduğuna karar 
veremez. Sürekli cezalandırma söz konusuysa eylemsizliği seçip 
pasif bir tutum sergileyebilir. Yaptığının ne zaman olması gereken, 
ne zaman ceza gerektiren bir davranış olduğunu algılayamaz. Bu 
da yalan söyleme, kurallara uymama, asilik gibi farklı şekillerde 
sonuçlanabilir. 

Benzer şekilde sürekli ödül vermek de çocukta hep bir beklentiye 
sebep olur. Harekete geçmesi için kendisini cezbedecek bir şey 
sunmamızı bekleyen bu çocuklarda sorumluluk alma gecikebilir. 
Sorumluluğu gerçekten istemezse, kitap okumasını söylediğinizde 
“O zaman sen de bu oyuncağı alacaksın” diyerek dış motivasyon 
talebinde bulunabilir. Oysa ki kitap okumanın önemini 
benimsetmiş olmalıyız. Okumamasının ve bu yüzden verilen ödevi 
yapamamasının sonucunda bununla ilgili öğretmeniyle yüzleşmesi 
gerekecektir. Bu durumda okuldaki öğretmeninden alması gereken 
sorumlulukları tüm sınıfa açıklamasını isteyebiliriz. İlköğretim 
birinci kademede bazı aksamalar olabilir ama ikinci kademeden 
itibaren artık onlardan sorumluluklarını bilen bir ergen olmalarını 
bekleyebiliriz.

Bunun için de iletişimimizde mutlaka duygularını anlamaya, 
anladığımız duyguları konuşmaya, yaşına uygun açıklamalarla 
doğruyu anlatmaya zaman ayırmalıyız. Kendi kural ve sınırlarını 
bilen bir çocuk yetiştirmek için önce örnek olmalı ve kurallara uyan 
bir ebeveyn olduğumuzu göstermeliyiz. 

Ayrıca iç motivasyonun gelişimi için ailece oynanan Tabu Junior, 
Jenga gibi kutu oyunlarından faydalanabiliriz. İçinde “kazanma” 
olduğu için iç motivasyon artacak, keyifli anlara vesile olacaktır.   

SÜREKLİ CEZA EYLEMSİZLİĞE, 
SÜREKLİ ÖDÜL İSE BEKLENTİYE 
SEBEP OLABİLİR



Karne zamanı mı geliyor? Büyük ödüller mi, yoksa günün anısına 
ufak bir hediye mi vaat edeceğiz? Bu bize kalmış. Önemli olan 
kurduğumuz cümleler: “Takdir belgeni alırsan, karnende zayıf 
yoksa bisiklet alırım” demek yerine “Şimdi derslerine odaklan. 
Hayatta keyif veren işler kadar yapmamız gereken işlerimiz de var. 
Yapmamız gerekenleri şimdi yapalım. Okullar kapanınca keyifle 
bisiklet sürmek için biraz gayretle çalışalım. Anlamadığın yerler 
için yardımcı olabilirim” gibi onu hedefine ulaşma konusunda 
destekleyen bir tutumla ilişkinizi sağlam tutabilirsiniz.  

ÖNEMLİ OLAN KURDUĞUMUZ CÜMLELER
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“Oyun ve oyuncakları 
uygun yaş aralığına göre seçmenizi öneririz. 
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web sitemizden görebilirsiniz.”


