
 

 

 

 

EYVAH! ÇOCUĞUM YEMEK YEMİYOR! 

Yoksa sizin çocuğunuzda makarna, pilav, patates ve köfteden başka bir şey yemiyor mu veya yemek 

yemesi için elinizde tabak arkasından koşturup duruyor musunuz ya da azıcık yemek yemesi için tek 

çare karşısında televizyon veya ipadi mi açtınız? 

Beslenme, canlılar için doğal bir ihtiyaç olup çocuğun gelişiminde de en önemli faktörlerdendir. 

Ancak, beslenme ortamı sağlıksız olduğunda, çocuk ve aile olumsuz bir şekilde koşullanmış 

olacağından, bu doğal ihtiyaç bir kabusa dönüşebilir. 

Çocuğa ilişkin beslenme sorunlarının temelinde birkaç durum vardır. Bunlardan ilki çocuğa ilişkin 

yemek borusu, sindirim sistemi gibi tıbbi sorunlardır. Kansızlık, enfeksiyon, diş çıkarma dönemi, aşırı 

yorgunluk, uykusuzluk gibi fiziksel sebeplerden dolayı çocuklarda iştahsızlık görülebilir. Bu gibi 

nedenlerin dışında çocukta beslenme sorunları sıklıkla anne ve babanın uygun olmayan tutumlarıyla 

ilişkilidir. 

Bazı annelerin (çocuğa bakım veren yetişkin) çocuğun kilosu ve yeterli beslenememesiyle ilgili 

endişeleri, yemek saatini içinden çıkılmaz bir kabusa dönüştürmesine sebep olabilir. Yemek 

sırasındaki nazlanmalardan, çatışmalardan yorgun düşen ebeveynler istemeden de olsa dizginleri 

çocuklarına teslim ederler. Artık hedef ''yeter ki yesin'' dir. Böylece TV-ipad-cep telefonu ile oyun 

oynarken, yetişkinin elinde tabak çocuğun arkasında koşturarak, masallarla-kandırmacalarla, yemek 

yemesi için yalvarmalarla yemediği zaman çok üzüldüğümüzü söyleyerek, ödül ve cezayla (-yemek 

yersen sana istediğin oyuncağı alacağım, -yemeğini bitirmezsen parka gidemezsin...) yemek 

yedirmeye çalışmalar başlar. Hatta yine ikna olmayan çocuk ''yeter ki yesin'' diye düşünülüp sevdiği 

bir iki çeşit yemekle beslenilir. Yetişkinin yemek konusundaki aşırı hassaslığı, bu konuyu sorun haline 

getirir ve anne-çocuk, anne-baba, aile-çocuk iletişimini olumsuz etkiler. Çocuğun sevmediği yemeği 

yedirmeye çalışmak hatta yemeyi yediği halde ihtiyacından daha fazlasını yedirmeye çalışmak, 

çocukta yemeye karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olur. Bu olumsuzluğun altında 

istenmeyen bir şeyin zorla yaptırılması yatar. Unutmamak gerekir ki; çocuğu bir konuda zorlamak 

onda tam tersi bir tepkiye yol açar. Zorlama ne kadar sıklıkla yapılır ve çocuk yetişkinin bu konudaki 

hassaslığını fark ederse yemek yemeyi o derece şiddetle reddeder. Yemek konusunu sürekli 

gündemde tutan, çocuklarının yanında başkalarıyla bu konuyu tartışan aileler çocuklarının bu 

konudaki zıtlaşmasını daha da arttırır. 

Durumu korkutucu bir hale getirmeyin, kendinizden önceki kuşağın cümlelerine-öğütlerine 

takılmayın, çocuğunuzu arkadaşınızın her şeyi yiyen çocuğuyla karşılaştırmayın, çocuğunuzun her 

yemekten düşündüğünüz ölçüde yemiyor olması onun sağlıksız büyüyeceği anlamına geldiği, gerektiği 

kadar besin kaynağı alamadığı takıntılarınızdan kurtulun ve kendinizi yetersiz görerek suçlamayın. 

Unutmayın ki; zorla, ödül veya cezayla yemek yedirmek ne beden sağlığına ne de ruh sağlına yarar 

sağlayacaktır aksine zararlı olacak çocukla iletişiminizi etkileyecektir. 

 

 

 

 



YEME SORUNLARI İÇİN ÖNERİLER 

*Çocuk kaşığı tutup ağzına götürebilmeye başladığı andan itibaren (yaklaşık 1.5 yaş) kendi 

sandalyesinde oturarak, kendi tabağında döke saça olsa da kendi yemesine fırsat verin. 

*Yemek ortamının keyifli, stresten uzak ve aile bireylerinin birlikte olduğu, günlük olayların 

paylaşıldığı duygu ve düşünce aktarımlarının olduğu sohbet havasında geçmesine özen gösterin. 

*Çocuğun öğünlerde yemek yemesini sağlayın. Yemek saatlerini düzenleyip, yemek saatini kavramını 

yerleştirin. Öğün arasındaki abur cuburları kısıtlayın. Çok sevdiği atıştırmalıkları öğünden sonraya 

saklayın. 

*Ona doğru model olun. Unutmayın sizin yemediklerinizi yemeyecektir. Veya yetişkinlerden biri 

diyetteyse ve az yiyorsa çocuğunuz da yemek istemeyebilir. Onunla birlikte ancak porsiyonunuzu az 

tutarak yiyebilirsiniz. Siz de masa başında, öğün atlamadan sağlıklı yiyecekler yiyerek ona örnek olun. 

Ayrıca yemek sırasında siz tv izliyor veya elinizde telefonunuzla ilgileniyorsanız çocuk da yapmak 

isteyecektir. 

*Sofraya oturmamakta direnen çocukla çatışmaya girmeyin. Yemek zamanı geldiğinde masaya 

oturması gerektiğini ona anlatın gelmeyi reddediyorsa siz yemeğe başlayın ve yemek zamanı 

bittiğinde sofrayı kaldırın. Bir sonraki yemek zamanında masaya gelmesi için onu motive edin ve diğer 

öğüne kadar farklı bir yiyecek vermeyin. 

*Büyük bir tabağa çok az miktarda yemek koyun; hem tabaktaki yemek miktarı çocuğun gözünü 

korkutmayacak, hem de yemeğini bitirdiğinde bitirmiş olmanın keyfini yaşayacaktır. 

*Yeni bir besini deneyeceği zaman çok sevdiği bir yemeğin yanında az miktarda ekleyin. Bunu 

yaparken yeni deneyeceği yemediğinde sevdiği yemekten daha fazla yemesine fırsat vermeyin (bunu 

yemediğin onu yemene izin vermiyorum gibi sözlü dile getirmeyin). Bir süre sonra doymak için 

tabağındaki yemekleri yemesi gerektiğini öğrenecektir. 

*Her yeni yemekten zorlamadan bir kaşık tatmasına çaba gösterin ancak tattıktan sonra hiç 

hoşlanmadığı bir yiyecekte ısrarlı davranmayın. 

*Yiyecek alışverişini birlikte yapıp, birlikte yemek listesi hazırlayıp, yemeği ve masayı hazırlamada sizi 

izlemesini ve yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. 

*Yemediği besinleri farklı şekilde sunun. 

Çocuğunuzla yeme sorunu yaşıyorsanız, her konuda olduğu gibi bu konuda da dramatikleştirmeden 

durumu tutumlarınızda sakin, kararlı ve sabırlı olmalısınız. Haydi, şimdi biraz yavaşlayalım ve yemek 

konusunu, hayatımızdaki aşılamaz bir sorun ve endişe kaynağı olmaktan çıkaralım, çocuğumuzu ve 

kendimizi rahatlatalım; yaratıcılığımızı ve mizahımızı kullanalım. 
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