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1- Şımarık Davranışları Tanımlayın 

Çocuğunuz sık sık öfke hatta tepinme nöbetleri 

geçiriyor mu, ya da istediğini yaptırmak için kötü 

şeyler söylüyor mu? Bir konuda 'hayır' demiş 

olmanıza rağmen tekrar başınızın etini yiyor mu? 

Herhangi bir şey için asla 'lütfen' ya da 'teşekkür 

ederim' dediği olmuyor mu? Bütün bu belirtiler 

şımarık davranışın belirtileridir. 



2- Çocuğunuzun Şımarık Davranışlarına Nasıl  

Katkıda Bulunuyor Olabileceğinizi Kendinize Sorun 

Çocuğunuza hayır demeye korkuyor musunuz? Neden? Hayır dediğiniz zaman 

ne oluyor?  

• Çoğu kez aslında kabul etmemeniz gerektiğini bildiğiniz şeyleri onun 

hatırı için kabul etmiş olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

• Bir kural koyup, bir talimat ya da bir ceza verip sonradan çocuğunuz 

bunlara olumsuz tepki verince geri adım atıyor musunuz? 

• Çocuğunuza sık sık aslında ihtiyacı olmayan hediyeler alıyor musunuz? 

Aldığınız hediyeler aşırı mı? Çocuğunuz bu tarz davranışınıza alıştı mı? 

• Yukarıdaki sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, büyük 

ihtimal ile çocuğunuzun şımarık davranışlarına katkıda bulunmuşsunuzdur. 

Çocuğunuz ona hayır demekten hoşlanmadığınızı, kurallar ve talimatlar 

konusunda tutarlı olmadığınızı, istediğini elde etmek için özel bir şey 

yapması gerekmediğini, hatta iyi davranmasına gerek olmadığını öğrenmiştir. 



3- Hayır Demeniz Gereken Yerde Evet Deme 

Döngüsünü Kırın 
Basittir, ama değiştirmesi son derece zor bir alışkanlıktır bu. Taleplere boyun 

eğmek ve öfke krizlerinden kaçınmak daha kolaydır. Ancak bu durumda çocuğunuz 

karar verme gücünün, yetişkinlerde değil, kendisinde olduğunu öğrenir. 

• "Hayır" demeye başladığınız zaman çok büyük bir tepkiye hazır olun. Bu olağan 

bir şey ama eğer yalvarmalara, öfke nöbetlerine ya da sızlanmalara teslim olursanız, 

tepki giderek artacak ve  büsbütün beter hale doğru ilerleyecektir. 

• Çocuklarınız "hayır" sözcüğünü duymaya başladıktan sonra, giderek alışacaklardır. 

Hayatın bir gerçeğidir bu, kişi her şeye sahip olamaz, bunu çocuğunuza ya siz 

öğreteceksiniz ya da o dünyaya çıkacak ve çok daha zor zamanlar yaşayacak. 

• Hayır dediğiniz için uzun uzadıya açıklamalar yapmaktan kaçının. Söz sahibi olan 

sizsiniz. Kısa bir açıklamanın hiçbir sakıncası yok ama uzun tartışmalara girmeyin. 

Aksi takdirde kararınızı bildirmek yerine çocuğu ikna etmeye çalışıyormuş gibi bir 

izlenim uyandırırsınız. 

• Örneğin, küçük bir çocuğu akşam yemeği olarak dondurma yememesi gerektiğine 

ikna etmenin hiçbir yolu yoktur. Dolayısıyla hiç uğraşmayın. 

• Kararlarınız için iyi bir nedeniniz varsa ve kararlarınızı değiştirmezseniz, 

çocuklarınız size ve söylediklerinize gerçekten daha çok saygı duyarlar. 



4- Pazarlığa Başlayın 

Çocuğunuz her ne zaman sizden bir şey 

isterse  siz de ondan sizin için bir şey 

yapmasını isteyin. 

 Gidip komşuyla oyun oynamak mı istiyor  

ya da video oyunu mu oynamak "tamam, 

olur" diyeceğinize, önceden odasını 

toplamasını ya da bulaşıklara yardım 

etmesini veya çöpü çıkartmasını isteyin. 



5- Aile Zamanına Öncelik Verin 

Çocukların şımarmasının en büyük nedenlerinden biri ebeveynlerin 
çocuklarıyla 

gerektiği kadar zaman geçirmediklerinden dolayı duydukları suçluluktur. Bir 

yanda işiniz öbür yanda çocuğun katıldığı etkinlikler (futbol, basketbol vs.) 

ve herkesin sosyal yaşamı... Basit bir akşam yemeğini bile ailece birlikte 
yemek 

zor olabilir 

• Ne yapıp yapıp çocuklarınızla birlikte olacağınız bir zaman yaratmalısınız, 

ister beraber yemek yemek olsun, ister sadece rahat bir ortamda sohbet 
etmek. 

Çocuklarınız geniş aile çevresiyle de (büyük anne ve babalar, teyzeler halalar 

amca ve dayılar kuzenler) zaman geçirmelidir. Unutmayın: işler, etkinlikler ve 

arkadaşlar bugün var yarın yoktur ama aile ilişkileri ömür boyu daimdir.. 



 6- Sınırları Belirleyin 

Çocuğunuzu ya da çocuklarınızı aile 

yaşamının kurallarıyla tanıştırın: kurallar, 

beklentiler, ev işleri vs. vs. 

Bu kuralları kimin koyduğu konusu gayet 

net ve açık olmalı.  

Yetişkin olan sizsiniz ve siz herkesin daha 

iyi olmasına yardım ediyorsunuz. 

Çocukların kuralları sevmeleri 

gerekmediğini ve neden uymaları 

gerektiğini anlatın. 



 7- Tutarlı Olun 

 
Bir kez kuralları koyduğunuzda onlara bağlı 
kalın. Bunu yapmazsanız, çocuğunuzun size 
başarıyla itiraz edilebileceğini, sizi yok 
sayabileceğini ve sizinle pazarlık edilebileceğini 
öğrenir.  

• Fikrinizi değiştirmeyin. "Eğer bir tek kurabiye" 
dediyseniz ikincisinin de pek sakıncası 
olmadığını düşünmeye başlamayın. İlk 
söylediğinize sadık kalın. İki kurabiyenin o kadar 
da büyük bir mesele olmadığını düşünseniz bile 
çocuklar diğer her şeye itiraz etmeye 
başlayabilirler. 

• Bir kural çiğnendiği zaman sonucu olmalı 
(gereksiz tartışma yok) Örneğin, çocuğunuz 
odasını temizlemesi gerektiği konusunda 
uyarılmış olmasına karşın temizlememişse cezası 
ne ise basitçe onu uygulayın. 



8- Boş tehditlerden kaçının 

 
Veremeyeceğiniz ya da sonuna kadar 
götüremeyeceğiniz cezaları vermek 
tehdidini savurmayın. Zamanla çocuğunuz 
blöfünüzü görür ve hiçbir sonucu takip 
etmeyeceğinize inanır. 

• Belli bir davranış için uygun cezanın ne 
olduğu konusunda pek emin değilseniz 
uygulayacağınız cezayı düşüneceğinizi 
söyleyin. Cezai sonuç kabahate uygun 
olmalı. Örneğin çocuğunuz iPad'iyle fazla 
zaman harcıyor ve ev ödevlerini ihmal 
ediyorsa okul ödevlerinde bir iyileşme 
görünceye kadar iPad'e el koyun. 



9- Mızmızlanmaya, Şikâyetlere ya da 

Yalvarmaya Teslim Olmayın 

 Bir kere bir şeye "hayır" dediyseniz ya da 
belli bir davranışa bir ceza verdiyseniz 
kararınızdan dönmeyin.  

Sükûnetinizi koruyun; çocuğunuz etrafı 
velveleye verse bile.Asla teslim olmazsanız, 
çocuğunuz bu taktiklerin artık işe 
yaramadığını öğrenecektir. 

 Herkese açık olan bir yerde gösterdiğiniz bu 
tutum utanç verici ve bunaltıcı olabilir ama 
yine de kötü bir davranışa teslim olmaktan 
iyidir.  

Mecbur kalırsanız bulunduğunuz mekandan 
ayrılın ve çocukla evde konuşun. 



10- Başka Kişileri de İşe Dâhil Edin 

 

Eşiniz ile aynı tarafta olduğunuzdan emin 

olun ve büyük anne ve büyükbabaları, 

çocuk bakıcılarını ve başka bakıcıları 

yaptığınız işten haberdar edin.  

Bu insanların sizin çabalarınızı aşırı 

mızmızlanmaya teslim olarak, kötü 

davranışları göz ardı ederek ya da 

çocuğunuzu hediyelere boğarak sabote 

etmemeleri önemlidir. 



11- Nezaket Kelimeleri Öğretmek 

 
"Lütfen" ve "teşekkür ederim" çocuğunuzun 
gelişen sözcük dağarcığında mutlaka olması 
gereken kelimelerdir. Eğer dili bunlara 
alışmamışsa  başlamak için hiçbir zaman geç 
değildir. Çocuğa bu kelimeleri öğretmenin en 
basit yolu onları kendinizin kullanmasıdır. 

• "Derhal odanı topla!" yerine, "Odanı toplaman 
gerek, lütfen." Deyin. 

• Çocuğunuza bir şey verildiği zaman teşekkür 
etmeye teşvik etmek için, "Şimdi ne 

diyeceksin" diye yol gösterin. 

• Diğer ebeveynden de yardım alın. Akşam 
yemeğini hazırladıysanız eşinize "Ellerine sağlık, 
bu yemek için teşekkürler… Ne söyleyeceksiniz 
çocuklar bu yemek için" gibi şeyler söylemesini 
isteyin. 



12- Sabırlı Olmayı Öğretin 

 
Çocukların çoğu sabırla çekişme içindedir ama ödülleri için 
beklemeleri ve/veya çalışmaları gerektiğini öğrenirlerse hayatta 
daha başarılı olurlar. 

 Çocuğunuza her zaman her istediğini derhal elde edemeyeceğini 
öğretin. 

• Arzulanan bir şeyi planlamaya çocuğunuzu da dahil etmenin 
yararı olabilir. 

Örneğin bir gezi; önce çocuğunuza belli bir para biriktirmeniz 
gerekeceğini 

anlatın. Geziyi beklediğiniz ve planladığınız için bu gezinin 
büsbütün keyifli 

olacağının altını özellikle çizin.  

• Her istediğinizi sizinde anında elde edemediğinize çocuğunuz 
da şahit olsun. 

Alışveriş yapıyorsanız örneğin beğendiğiniz bir kot pantolon 
görürseniz ve 

almamanız gerektiğini düşünüyorsanız, "Belki de indirime 
girmesini beklemeliyim, evde hâlâ iyi durumda olan 
pantolonlarım var." deyin. 



13- Manevi Ödüller Üstünde Durun 

 
Bütçeniz neye müsait olursa olsun 
çocuğunuza her istediğini almamak daha 
doğrudur. Özellikle iyi davranışları sadece 
maddi nesnelerle ödüllendirmemeye çalışın. 
Bunun yerine, çocuğunuzla birlikte eğlenceli 
bir şeyler yapın. 

• Armağanlar yerine teşvik ederek 
ödüllendirin. Diyelim ki oğlunuz bir futbol 
maçında çok iyi oynadı. Ona bir armağan 
alacağınız, onunla ne kadar gurur 
duyduğunuzu söyleyin. Çocuğunuz eve 
mükemmel bir karne getirirse ona yeni bir 
şey alacağınıza kendisiyle son derece 
gururlandığınızı söyleyin. Ona sarılın ve onu 
sinemaya götürmeyi ya da birlikte bisikletle 
gezmeyi teklif edin. 



14- Çocuğunuza Bazı Şeyler İçin Çalışmayı 

Öğretin 

 
Çocuğunuz maddi değeri olan gereksiz bir 

nesne almaya özellikle hevesleniyorsa 

bunu ona paranın değerini öğretmek için 

bir fırsata çevirin.  

Ev işleri yaparak para kazanmasına ve 

biriktirmesine yardım edin. Daha pahalı 

şeyler için paranın bir kısmını 

biriktirmesini ve gerisini de sizin 

elinizden gelince tamamlayacağınızı 

söyleyebilirsiniz. 



15- Diğer Çocukların Nelere Sahip Oldukları ve 

Neler Yaptıkları Konusundaki Şikâyetler 

Kulaklarınızı Tıkayın 

 

 Çocuğunuz " ama başka çocukların şusu 
var…" ya da "ama arkadaşlarım şunu 
yapmak zorunda değil…" gibi laflar 
etmeye başladığı zaman çocuğunuza 
kendi ailesinin kurallarına uyması 
gerektiğini söyleyin.  

En iyisi olduğuna inandığınız şeyleri 
yaptığınızın altını çizin ve halinden 
memnun olması gerektiğini çünkü bir sürü 
çocuğun ondan çok daha az şeyi olduğunu 
hatırlatın. 


