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ÇOCUK EĞİTİMİNDE SINIR KOYMANIN ÖNEMİ
Neden Sınıra İhtiyaç Vardır?
Çocuklar, kurallarını bilmedikleri bir dünyaya doğarlar. Büyüdükçe
kendilerinden beklenenlerin değişmesi ve çeşitlenmesi ise, durumu daha da zora
sokmaktadır. Sınırlar, bu öğrenme ve keşfetme sürecinde çok önemli bir role
sahiptir. Çocuklar, dünyayı tanıyıp, kendi başlarına bir şeyler yapmaya, yeni
ilişkiler kurmaya başladıklarında değişik tepkilerle karşılaşırlar. Bunlarla başa
çıkabilmeleri için ihtiyaçları olan en önemli rehber, net sinyallerdir. Çizilen
sınırlar anlaşılır ve tutarlı olduğu sürece, çocuklar için onları anlamak ve
uygulamak kolay olacaktır.
Çocuklar, çevreleriyle olan ilişkilerinde nerede durmaları gerektiğini
deneyimleyerek

öğrenirler.

Zaman

içinde

yaşadıklarından

çıkarımlarda

bulunarak, yetişkinlerin güç ve kontrollerinin derecesini belirlerler. Bunun için de
takip

ettikleri

yol

oldukça

etkilidir:

“Yapmak

istediklerini

yap

ve

izle”.

Çocukların hepsi, yeterliliklerini fark etmek ve var olanın üzerine

çıkarabilmek için, kendi yaşamlarına ait özgürlük, güç ve kontrole ihtiyaç
duyarlar. Yeni doğan döneminden başlayarak çizilen sınırlar, çocuğa ihtiyaç
duyduğu özgürlük, güç ve kontrol imkânını sağlar. Sınırların genel hatlarını
ebeveyn

belirlemekle

birlikte,

çocuğun

kişilik

özellikleri;

sınırların

şekillendirilmesinde önemli bir etkendir. Ayrıca, her yaş için yeniden
ayarlanmalıdır. Belirlenen sınırlar, esnek ama gevşek olmayan; belirli ama
tartışılamaz olmayan; tutarlı ama gerektiğinde değişebilir; zorlayacak ama
incitmeyecek ve örselemeyecek nitelikte olmalıdır.

Sınırlar güven verir ve çocuklarımız güvende hissetmelerini sağlayacak
sınırları çizmemizi ve belirlediğimiz sınırları korumada kararlı olmamızı
beklerler. Sınırlarını bildikleri alanlarda kendilerini güvende hissederler. Çünkü
sınırı nereden ve nasıl zorlarsa ne ile karşılaşacağını bilir. O yüzden gereksiz
hamleler yapmaz. Örneğin pencereden sarkan çocuğumuza neden sarkmaması
gerektiğini anlatırken bir cetveli masanın kenarına koyup dengeyi kaybettiği
takdirde yere düşeceğini göstermek, kendisinin de neden sarkmaması gerektiği
konusunda somut bir örnek olacaktır. Böyle davranarak, çocuğa ana-babalık
konusunda yetkin olduğumuz mesajını da vermiş oluruz ki; bu çok önemli bir
hediyedir. Her konuda destek alabileceğini bildiği birilerinin olması çocuğu çok
iyi hissettirir.
Çizdiğimiz sınırların geniş, gevşek ve belirsiz
olması, bir anlamda sınır olmaması anlamına
gelir. Bu koşullarda çocuk, neyi, ne zaman, nasıl
ve ne için yaptığını ya da yapması gerektiğini
bilmediğinden, gerçek yaşama dair işe yarar
deneyimler elde edememektedir. Örneğin, her
yemek hazırlandığında sofraya gelmesi için 5 kez O’na seslenmek yerine, birlikte
yemek yemeyi neden önemsediğinizi belirtip 2. hatırlatma sonrası hala
gelmiyorsa sofrayı kaldırmak daha net bir mesaj olacaktır. Ayrıca kendi
sınırlarının nerede bitmesi gerektiğini bilemeyen çocuklar arkadaş ilişkilerinde
de tutarlı olamamakta, başkalarının özgürlüğünü göz ardı edebilmekte ve
sorumluluk bilinci konusunda da zayıf olmaktadırlar. Kaybettiği ya da zarar
verdiği bir eşyasının yenisi hemen yerine gelen çocuğun, bir arkadaşının
eşyasına zarar verdiğinde aldığı tepkiye şaşırması çok doğaldır. Aynı şekilde
sınırların çok katı, tartışılamaz ve değiştirilemez olduğu ailelerde de sıkıntı
yaşanır. Bu tarz ailelerde çocuklara yeni yollar deneme ve araştırma için

gereken

özgürlük

verilmemekte

ve

öğrenme

için

gereken

zeminler

engellenmektedir. Sürekli “şu saatte yatacaksın, şuraya gidemezsin, bunu
yapamazsın” yönergelerini duymaya alışan çocuk iki türlü davranış sergiler ya
her şeye boyun eğer ya da isyankar olur. Bunun yerine gerekçelerini açıklayarak
yapabileceklerini ve yapamayacaklarını dile getirmek, yeri geldiğinde de
esneklik yaratmak uygun olacaktır.
Çocukların uygun yaşam becerileri geliştirebilmeleri ve sorumluluk
sahibi olabilmeleri için; açık, dengeli, tutarlı ve net kurallara ihtiyaçları vardır.
Dengeli sınırlar, sınama ihtiyaçlarını azaltır, isyankârlığı engeller ve sorumluluk
duygusu kazanımına yardımcı olur.
Anne Babalar Neden Sınır Koymakta Zorlanırlar?
Sınır koymanın önemini vurguladık, fakat ne oluyor da sınır koymakta
zorlanıyoruz? Bunun birçok nedeni olabilir. Her şeyden evvel günümüz yaşam
tarzının etkisi olabilir. Herkes olabildiğince çabuk her şeye sahip olmak istiyor,
tüketim adeta bir ritüele dönüştü. Haliyle bu hızlı değişimden çocuklar da
nasibini almaktadır.
Anne babaların çocukluklarından kalan bastırılmış istekleri ve yetiştirilme
tarzları sınır koymalarına etki eder. Yaşadıklarına benzer deneyimleri kendi
çocuklarına

yaşatmak

istememeleri

sınır

koymalarını engelleyebilir.
Anne babaların çocuklarıyla geçirecekleri
sınırlı zaman dilimini şefkatli, iyi ilişkiler içinde
geçirmek istemeleri sınır koyamamanın önemli
bir nedenidir. Ayrıca çocuklarına “yeterince”

zaman ayıramıyor olmanın huzursuzluğu ve suçluluk duygusu tutarsız
davranmalarına yol açabilir.
Çocukların

özellikle başkalarının

yanında

kurallara

verdiği

öfke

tepkisinden anne babalar kendilerini sorumlu tutabiliyorlar. Bu durumda
yaşanan suçluluk duygusu sınır koymayı zorlaştırabilir.
Çocuk eğitiminde bir şeyleri yanlış yapma kaygısıyla bir kısım anne
babanın yaptıklarını çocuklarının tepkileriyle doğrulama ve onaylama ihtiyacı
duymaları

sınır

koymada

gerekli

kararlılık

ve

sürekliliği

göstermeyi

engelleyebilmektedir.
Hiçbir çocuk dünyaya kullanım kılavuzu ile gelmemektedir. Çocuk
yetiştirme konusundaki bilgi eksiklerimiz de doğru sınır koymamızı engeller.
Sınır Nasıl Konmalıdır?
 Sıcak, şeffaf, ilgili ve tutarlı bir anne babanın varlığı, en
önemli şartlardan biridir. Çocukların, kabul gördükleri,
sevildikleri ortamda kuralları kabul etmeleri kolaylaşır.
 Sınırlar bebeklikten itibaren konmalı ve yaş ilerledikçe
yeniden düzenlenmelidir.
 Sınırlara

uymanın

önemi

çocuklara

net

ifade

edilmelidir.
 Sınırlar gerektiğinde değişebilir ve esnek olmalıdır.
 Amaca yönelik sınırlar konmalıdır. Sınır koyacağım diye her şeye “hayır”
dememek gerekir.
 Çizilen sınırlar tutarlı uygulanmalıdır. Sınırların çiğnenebilir olduğunu
öğrenen çocuğun her ortamda sınırları zorlaması kaçınılmazdır.

 Olumsuz davranışların nedeni araştırılmalıdır çünkü her davranışın
arkasında bir ihtiyaç, amaç veya sorun yatar.
 Çocuğa neyi yapamayacağı açıklanırken buna karşılık neleri yapabileceği
de belirtilmelidir.
 Sınırları belirlerken çocukları da işin içine katmak
durumu sahiplenmelerini sağlar.
 Sınırı/kuralı

koyanın

“baba”

olduğu

mesajı

verilmemelidir.
 Çocuklara iyi bir model olmak önemlidir. Anne
babanın ortak tutumu, genel duruşu ve davranışları
en iyi sınır belirleyicisidir.
Unutulmamalıdır ki çocuklara “çok rahat” bir hayat sunmak, onlara
uzun vadede “yarar” sağlamak değil, “zarar” vermek anlamına gelir.
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