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1910 Çocukları döverek eğitin 
1920 Çocukları mahrum bırakarak eğitin 
1930 Çocukların yaramazlıklarını görmezden 

gelin 
1940 Çocukları inandırarak eğitin 
1950 Çocukları sevin 
1960 Çocukları severek dövün 
1970 Çocuklar mı? Hepsinin canı cehenneme! 



ÇOCUK DEDİĞİN... 

 

• Çocuk dediğin; uslu oturur ,büyüklerin  

sözünü dinler. 

• Çocuk dediğin; "yapma“ deyince yapmaz, 

"yat" deyince yatar. 

• Çocuk dediğin; önüne konanı yer, 

yeni icatlar çıkarmaz. 

• Çocuk dediğin; ders çalışır,  

dik kafalılık etmez. 

• Çocuk dediğin; çok soru sormaz, 

karşılık vermez. 

• Çocuk dediğin; paylanınca önüne bakar, 

evi dağıtmaz. 

• Çocuk dediğin; herşeyi istemez, 

her duyduğunu söylemez. 

 



ÇOCUK DEDİĞİN... 

• Çocuk dediğin; anasından, babasından korkar,   

• "şimdi seni gebertirim" denince suspus olur. 

• Çocuk dediğin; her önüne gelenle 

oynamaz, büyüklerin vurduğu yerde gül biteceğini bilir. 

• Çocuk dediğin; verilen öğütlerin  

dışına çıkmaz, ağaca da çıkmaz, kapının önüne çıkar. 

• Çocuk dediğin; durmadan ıslık çalmaz, 

yemekten önce mandalina ve şeker yemez. 

• Çocuk dediğin; hep top peşinde  

koşmaz, kuş peşinde de koşmaz, kız peşinde de koşmaz. 

• Çocuk dediğin; büyüklerin bir dediğini 

iki ettirmez, zırtpırt televizyonu açmaz. 

• Çocuk dediğin; söylenen işten kaçmaz, 

kapı çalınınca, koşup kapıyı açar. 

 



ÇOCUK DEDİĞİN... 

• Çocuk dediğin; insanın tepesine binmez, 

akşama kadar bisiklete de binmez. 

• Çocuk dediğin; kimsenin dalına  

basmaz, ıslak yerlere de basmaz. 

• Çocuk dediğin; sofrada adam gibi oturur,  

• büyüklerin yanında oturmaz, haylazlık etmez. 

• Çocuk dediğin; çocukluğunu bilir, 

saygılı olur, dersini de bilir.  

• Çocuk dediğin; insanın kafasını şişirmez, 

bağırıp çağırmaz,çok gülmez. 

• Çocuk dediğin; çağrılınca hemen koşar gelir,  

yemek saatinde söylemeden eve gelir, 

yüzüne bakılınca kendine gelir. 



ÇOCUK DEDİĞİN... 



 

BÜYÜKLERE 

GELİNCE..... 

 

•Onlar 

büyüktür ve 

herşeyi 

yapabilirler. 

 



BÜYÜKLERE 

GELİNCE..... 

 

. 



 

BÜYÜKLERE  

GELİNCE..... 

 
• Dövebilirler, bağırıp çağırabilirler, 

azarlayabilirler, kötü sözler söyleyebilirler, 

alay edip aşağılayıcı sözler söyleyebilirler, 

verdiği sözde durmayabilirler, gezmeye 

gidebilirler, eve istedikleri zaman geri 

dönebilirler, istediklerini satın alabilirler, 

istediklerini yerler-içerler, istedikleri zaman 

yatarlar kalkarlar, istediğini giyerler, 

istediği televizyon programını 

seyredebilirler………… 



İletişim nedir? 

 

İletişim, kişiler arasında karşılıklı bilgi, düşünce ve 

duyguların paylaşılması demektir.  

 

• İletişim, ne söyleyeceğini bilmek, bunu ne 

zaman söylemenin daha uygun olacağına, 

nerede söylemenin doğru olduğuna karar 

vermek, en iyi nasıl söyleyeceği hususunda 

fikir yürütmek, olayları basite indirgeyerek 

sunabilmek, akılcı bir dille, karşıdaki 

kişiyle göz teması kurarak konuşabilmek, 

dikkati yoğunlaştırabilmek, karşıdaki 

kişinin verilen mesajı anlayıp anlamadığını 

kontrol edebilmektir. 



Aile içi iletişim denilince, 

• eşlerin birbirleriyle, varsa 

çocuklarla ve diğer aile 

bireyleriyle bilgi ve duygu alış 

verişini anlıyoruz.  

• Mutlu bir aile için, aile 

bireylerinin birbiriyle olan 

iletişiminin iyi olması şarttır. 



İyi iletişim kurmayı kolaylaştıran 

etkenlerden biri de empatidir.  

• Empati, bir insanın, kendisini 

karşısındaki insanın yerine koyarak onun 

duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 

anlamasıdır. 

• Empati: 

• 1. Onun bakış açısıyla bakmak, 

• 2.Karşıdaki kişinin duygularını ve 

düşüncelerini doğru olarak anlamak, 

• 3.Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini 

anladığını kendisine ifade etmektir. 



İletişim kurmada,  

empatinin yanında  

bir de sempati vardır. 

• Bir insana sempati duymak, o insanın sahip 

olduğu duygu ve düşüncelerinin aynısına 

sahip olmak demektir.  

• Karşımızdaki insana sempati duyuyorsak, 

onunla birlikte acı çekeriz veya seviniriz. 

Empati kurduğumuzda ise, karşımızdakinin 

duygu ve düşüncelerini anlamak esastır.  

• Bir insanı “anlamak”  başka şeydir, ona 

“hak vermek” başka şeydir. Empatide 

anlamak, sempati de anlamış olalım veya 

olmayalım, karşımızdakine hak vermek söz 

konusudur.  



Anne babalar ile çocuklar 

arasındaki tipik bir  

iletişim şöyledir: 

• On dört yaşındaki bir gencin okulla 

sorunu olduğunu ve bunu ailesine şu 

şekilde açtığını varsayalım:   

• “Ödev yapmaktan nefret ediyorum. 

Okuldan da nefret ediyorum. Çok sıkıcı, 

hayat için gerekli hiçbir şeyi 

öğretmiyorlar. Bir yığın zırva. On altı 

yaşıma bir geleyim, okuldan ayrılacağım. 

Hayatta başarılı, olmak için okula gitmem 

gerekmiyor.” 



Ana babaların tipik cevaplarından bazıları şöyledir: 

CEVAP İLETİŞİM BİÇİMİ 

Benim oğlum okulu bırakamaz, buna izin vermem. Emir  Verme, Yönlendirme  

Okulu bırakırsan benden para mara bekleme. Uyarma, Gözdağı Verme 

Öğrenme herkese nasip olmayan bir nimettir. Ahlâk Dersi Verme 

Ödevini yapmak için neden bir plân yapmıyorsun? Öğüt Verme, Çözüm Getirme 

Üniversite mezunu, lise mezunundan yüzde elli fazla kazanır. Nutuk Çekme, Öğretme 

Uzak görüşlü değilsin. Düşüncelerin henüz yeterince olgunlaşmamış. Yargılama, Eleştirme, 

Suçlama 

Her zaman gelecek için umut veren iyi bir öğrenci oldun. Övme 

Hippi gibi konuşuyorsun. Ad Takma, Alay Etme 

Çaba göstermediğin için okuldan hoşlanmıyorsun. Yorumlama, Analiz Etme 

Duygularını anlıyorum, ama son sınıfta daha iyi olacak. Güven Verme, Duyguları 

Paylaşma 

Eğitimsiz ne yapacaksın?  

Nasıl geçineceksin? 

Sınama, Soru Sorma,  

Çapraz Sorgulama 

Yemekte sorun istemiyorum. Konuyu Saptırma 



O hâlde çözüm nedir?  

Nasıl soru sormalıyız?  

 

• Açık uçlu ve tehdit etmeyen sorular  

• Örneğin: 

• -Bu konuda konuşmak ister misin? 

• -Duyguların ne?  

• -Neler hissediyorsun? 

• -Bu konuda ne düşünüyorsun? 



İnsanları dinlemek  

çok önemlidir.  

 

• Dört temel dinleme becerisi:  

• 1.Pasif dinleme (sessizlik): Sürekli konuşan sizseniz, 

karşınızdakinin kendi anlatmak istediklerini söylemesi 

zordur. Bu nedenle, dinlerken sessiz kalarak, karşımızdaki 

kişiye söz vermek etkili bir dinleme becerisidir.  

• Örneğin şöyle diyebiliriz: 

• -Duygularını duymak istiyorum. 

• -Duygularını kabul ediyorum. 

• -Benimle paylaşmak istediğin konuda, vereceğin karara 

güveniyorum. 

• -Bu senin sorunun ve sorumlu sensin. 



İnsanları dinlemek  

çok önemlidir. 

• Dört temel dinleme becerisi:  

• 2.Kabul ettiğini gösteren tepkiler: Sessizce 

dinlemek tek başına yetmez. Bir süre sonra 

karşımızdaki kişide kendisinin dinlenilmediğini 

zannettirir. Onu dinlediğimizi, söz ve duygularını 

anladığımızı belirtmek için, sözlü ve sözsüz onay 

tepkileri kullanmak gerekir. Başı, aşağı yukarı 

sallama, gülümseme, “hı hı, ya öyle mi? 

anlıyorum” vb. sözlü işaretler de çocuğu 

dinlediğimizi, konuşmaya devam edebileceğini 

anlatır. 



İnsanları dinlemek  

çok önemlidir. 

• Dört temel dinleme becerisi:  

• 3.Kapı aralayıcılar ve konuşmaya davet: 

Duyguları dile getirmek çoğu zaman zor olduğu 

için, zaman zaman açık uçlu konuşmaya 

davetler iyi bir dinlemenin gereğidir.  

• Örneğin şöyle diyebiliriz: 

• - O konuda konuşmak ister misin? 

• - Düşüncelerin ilgimi çekiyor. 

• - Duygularını merak ediyorum. 



İnsanları dinlemek  

çok önemlidir. 

• Dört temel dinleme becerisi:  

• 4.Etkin dinleme: Etkin dinleme önemli bir 

dinleme becerisidir. Etkili dinleme, kendi iletisini 

içermeden, karşısındakinin bir önceki iletisine 

yalnızca ayna tutarak geri yansıtılmasıdır. 

Alıcının, duyduğunu geri ileterek, göndericiyi 

doğru anladığını ve söyleyeni işittiğini göster-

mesi pasif dinlemeden ayrılır.  

 



Örnek diyaloglar: 

 
• Diyalog: 1  

• Çocuk: Çok aptalım. Matematiği hiç öğrenemeyeceğim. 

• Anne baba: Yeteri kadar akıllı olmadığını düşünüyorsun, 

bunun için öğrenemeyeceğini sanıyorsun. 

• Çocuk: Evet. 

• Diyalog: 2 

• Çocuk: Hayaletlerle dolu o karanlık odada yatmak 

istemiyorum. 

• Anne baba: Yatak odanda hayaletler olduğunu 

düşünüyorsun, bu da seni korkutuyor. 

• Diyalog: 3 

• Çocuk: İnsanlar ölünce onları ne yaparlar? 

• Anne baba: İnsanların ölünce nereye gittiklerini merak 

ediyorsun. 

• Çocuk: Evet.  

• Anne baba: Onları bir daha göremeyiz, değil mi? 



Örnek diyaloglar: 

• Diyalog: 4 

• Çocuk:Yarın arkadaşımın davetine gitmek 

istemiyorum. 

• Anne baba: Aranızda bir sorun var galiba. 

• Çocuk:  Ondan hoşlanmıyorum. Hep mızıkçılık 

yapıyor. 

• Anne baba: Mızıkçılık yaptığı için ondan 

hoşlanmıyorsun. 

• Çocuk: Evet. Oyunda hep kendi istediğini yapıyor. 

• Diyalog: 5 

• Çocuk:  (Ağlayarak) Yolda düştüm, dizim çok 

kanıyor. Şuna bak. 

• Anne baba: Kanı görünce korktun. 

 





İletişim Biçimi 

SÖZLER İLETİŞİM BİÇİMİ 

Doğru odana git. Gürültüyü kes. Emir  Verme, Yönlendirme  

Yemek yemezsen dayak yersin. 

Ayaklarımın altından çekilmezsen çok kızacağım. 

Uyarma, Gözdağı Verme 

Birisi konuşurken sözü kesilmez.  

Her zaman teşekkür etmelisin. 

Ahlâk Dersi Verme 

Neden gelip arkadaşlarınla oynamıyorsun? 

Elbiselerini yerine koyamaz mısın? 

Öğüt Verme, Çözüm Getirme 

Bıçak sağ elle tutulur.  

Kitaplar fırlatılıp atılmak için değil, okunmak içindir. 

Nutuk Çekme, Öğretme 

Çok dikkatsizsin. Kötü çocuk oldun. Yargılama, Eleştirme, Suçlama 

Arkadaşlarına hep iyi davranıyorsun. 

Haklısın, nasıl istersen öyle olsun. 

Övme, Aynı Düşüncede Olma 

Ukalasın.  

Bu kadar yaramazlık yapmaya utanmıyor musun? 

Ad Takma, Alay Etme 

Kardeşini biraz kıskanıyorsun. 

Yorgun olduğum zaman beni rahatsız etmek istiyorsun. 

Yorumlama, Analiz Etme 

Benim için üzülme. Gürültüden rahatsız olmuyorum. Güven Verme, Duyguları Paylaşma, Destekleme 

Ne yaptığının farkında mısın? Bunu sana kim öğretti? Sınama, Soru Sorma, Sorgulama 

Televizyondaki o zırvayı seyredeceğine, kitap okusan daha iyi olmaz mı?  

Kulak zarını patlatacaksın. 

Konuyu Saptırma, Oyalama 



İsteklerimizi ifade ederken  

“sen dili” yerine “ben dili”  

kullanmak daha etkili ve  

karşımızdakini daha az incitici olabilir. 

• Örneğin: 

• -Evin içinde bu kadar gürültü varken 

uyumam mümkün değil. 

• -Telefonda konuşurken, sizin 

gürültünüzden söylenenleri duymamak 

beni kızdırıyor. 



İsteklerimizi ifade ederken,  

duygularımızı belirtmemiz  

karşımızdakini daha çok etkileyebilir.  

 

• Bunun için, çocuğun davranışını değiştirmesini 

isteyen anne baba, o davranışın etkilerini kendisine 

açıkça söylemelidir.  

• Örneğin: 

• -Rukiye, oturma odasında deli gibi koşman 

beni rahatsız ediyor; çünkü sehpanın 

üzerindeki vazoyu kırmandan korkuyorum. 

 



İsteklerimizi ifade ederken,  

duygularımızı belirtmemiz  

karşımızdakini daha çok etkileyebilir. 

• Mağazadan bir kazak alacak anne, çocuğunun 

bunu bir denemesini istiyor; ancak çocuk 

denememekte direniyorsa şöyle denilebilir: 

• - Bu kazağını denemeni istiyorum. Çünkü bu 

kazağı denemeden alırsak, sana uymayabilir. O 

zaman buraya tekrar gelmek ve onu değiştirmek 

gerekir. Bu da bana gereksiz ikinci bir iş çıkarır ve 

sinirlendirir. 

• - Mutfak temizlendikten sonra, hemen kirlenirse 

canımı sıkıyor ve kızıyorum. 

 



Bütün açıklama ve güzel sözümüze 

rağmen çocuk aksilik yapmaya  

devam edebilir. 

• Burada kararlılığımız göstermemiz gerekmektedir, 

hatta acil durumlarda doğrudan müdahale bile 

edebiliriz.  

• Örneğin, çocuğunuzun elbiselerini oraya buraya 

atması sizi sinirlendiriyorsa, “sinirleniyorum” 

deyin. Ama altı yaşındaki çocuğunuz sivri uçlu 

bıçağı küçük bebeğin yanına kadar getirmişse, o 

zaman kibarca, “biraz endişelendim” demek 

yerine, hemen bıçağı alın ve “Bıçağı kardeşinin 

yanında görünce onun öleceğinin sandım, bıçağı 

alıp bir tarafını kesebilirdi.” deyin. 



Bütün açıklama ve güzel sözümüze 

rağmen çocuk aksilik yapmaya  

devam edebilir. 

• “Sen kötü bir çocuksun.”, “Sen beni 

genç yaşımda öldüreceksin.”, 

“İnşallah senin çocukların da senin 

bana yaptıklarını yapar.” türünden 

sözler, ayrıca suç üretirler. Böyle 

iletilerin etkisi çocuk için gerçekten 

çok yıkıcı olur ve uzun süre sonra 

etkisini ortaya çıkar. 





Çocuklardan bir şey isterken bazen 

yapması gereken işin gerekçesini 

anlatmak daha etkili olabilir. 

• Örneğin, 

•  “Öğle yemeğinden sonra evde sessizliğe ihtiyacım 

var, uyumak istiyorum.”  

• “Okuldan çıkınca nerede olduğunu bilmek 

istiyorum.”  

• “Keşke hepimizin önemsediği konuları konuşmak 

için akşam yemeği saatlerinden yararlanabilsek.” 

“Gelecek hafta büyükanne gelince oturma odasında 

dağınıklık istemiyorum.”  

• Odayı kirleten bir çocuğa,  

• “Çok düşüncesizsin.” demek yerine,  

• “Odayı yeniden temizleyemeyecek kadar 

yorgunum.” demek daha güzel ve sonuç alıcıdır.  



Çocuklardan bir şey isterken bazen 

yapması gereken işin gerekçesini 

anlatmak daha etkili olabilir. 

• “Masayı toplamanızı istiyorum.” yerine,  

• “Masanın üzeri doluyken yemek için masayı 

hazırlayamıyorum. Kağıtlarınızı da ben kaldırmak 

istemiyorum.” demek, çocukların direnme şansını 

azaltır ve büyüklerine yardım etme sorumluluğunu 

hissetmelerine neden olur.  

• Bu nedenle, anne babalar, çocuklarına yaptıkları 

davranışların kendilerine verdiği zararı 

açıklamaları faydalı olabilir. Ancak, sorunun 

çözümü için onlara emir ve yasaklar koyarak veya 

güç kullanarak, tehdit ederek zorla yaptırmayıp, 

doğruyu kendilerinin bulmasını beklemek daha 

etkili olabilir.  



İyi bir iletişim için,  

olumsuz mesajlar yerine  

olumlu mesajları tercih etmek önemlidir. 

• Örneğin,  

• sekiz yaşındaki kızımız okuldan sonra 

arkadaşına gideceğini bildirmek için 

telefon ettiğinde şöyle diyebiliriz: 

“Nereye gideceğini bana haber 

verdiğin için rahatladım. Çünkü nerede 

olduğunu bilince seni merak 

etmiyorum.”  



İyi bir iletişim için,  

olumsuz mesajlar yerine  

olumlu mesajları tercih etmek önemlidir. 

• Örneğin,  

• On iki yaşındaki oğlumuz her gün saçını 

yıkamaya başladı. Onu şöyle 

destekleyebiliriz: “Saçın temiz olunca sana 

bakmaktan çok hoşlanıyorum.”  

• Altı yaşındaki oğlumuz, işimizin çok olduğu 

bir zamanda masayı hazırlamanıza yardımcı 

oldu. Bu yardımına karşılık, “Bu akşam bana 

yardım etmen beni çok mutlu etti. Yardım 

etmeseydin yemek geç kalacaktı ve diğer 

işlerimi de bitiremeyecektim.” diyebiliriz. 



. 



Bir insana etki etmek, onu 

değiştirmek istiyorsanız, onunla 

olumlu bir ilişki kurmak 

mecburiyetindesiniz.  

Eşinizin veya çocuğunuzu 

değiştirmek istiyorsanız, onunla 

olumlu ilişki kurmak zorundasınız. 

Birisinden nefret eden insan, 

ondan hiçbir şey öğrenemez.  

 

• “Zorla güzellik olmaz.” 



Mutlu bir civciv ailesi 



İyi bir iletişim için: 

• 1.Daha çok olumlu mesaj vermeye 

çalışın. 

• 2.Çocuğunuzun ve eşinizin kendisini 

duygusal açıdan ifade etmesi için 

uygun zemini sağlayın.  

• 3.Yeri geldiğinde onu dinlemeyi 

unutmayın. 

• 4.O konuşurken göz kontağı kurmayı 

unutmayın. 

• 5.Onun iletişim mesajlarına uygun bir 

şekilde cevap verin. 



İyi bir iletişim için: 

• 6.Onunla diyalogunuzun artmasını 

sağlayacak sosyal faaliyetlere veya 

konuşmalara zemin hazırlayın. 

• 7.Onu konuşmanızda yargılamayın ve 

suçlamayın. 

• 8.Konuşurken uygun bir ses tonu, jest 

ve mimik kullanın. 

• 9.Sürekli komut vererek onu 

pasifleştirmek yerine, daha aktif bir 

iletişime sevk edin. 



İyi bir iletişim için: 

• 10.Konuşurken yavaş ve tane tane 

konuşmaya özen gösterin. 

• 11.Çok dolambaçlı ve dolaylı konuşmaktan 

kaçının. 

• 12.Uygun karşılıklı ilişkinin iletişiminizi de 

olumlu etkileyeceğini ve sizi daha işlevsel 

hâle getireceğini unutmayın.  

• 13.İletişiminizin daha içten ve samimi 

olmasına dikkat edin. 

• 14.insan, beğenilmek ister. Beğendiğiniz 

özellikleri söyleyin, onurlandırın. 

 



İyi bir iletişim için: 

• 15.Kimse azarlanmak istemez. Zorunlu 

olmadıkça kimseyi azarlamayın. 

• 16.Kimseyi aşağılayıp, azarlamayın. 

• 17.Toplulukta iki kişi fısıldaşmayın. 

• 18.Toplulukta kaş göz işareti yapmayın. 

• 19.Önceden olmuş hataları sürekli hatırlatıp 

durmayın.Eski defterleri karıştırmayın. 

• 20.Her zaman, hiçbir zaman gibi genelleme 

yapmayın.  



Unutmayın! 

 

•Mutlu Aileler, 

•birbirleriyle en çok 

konuşabilen 

ailelerdir. 

• Baba, bir saatte ne kadar kazanıyorsun, hikayesi. 

 



. 

•NASIL ?  

• Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 



NASIL? 
Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 

• Güler yüzlü 

• Anlayışlı 

• Sevecen 

• Fedakar 

• Yardımsever 

• Nazik, kibar 

• Yumuşak 

• Neşeli 

 

 



NASIL? 
Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 

• Asık suratlı 

• Dırdırcı 

• Bağırıp çağıran 

• Öfkeli 

• Herşeyden şikayetçi 

• Kaba 

• Sert 

• Üzgün 

 

 



Birbirinizden  

memnun musunuz? 



Eşinizle ve çocuğunuzla  

olan ilişkinize bir bakın 

• İlişkiniz, hep ondan beklediğiniz 

davranışlar, onun yanlışlarını engellemeniz, 

azarlamalarınız şeklinde mi?  

• Eğer onların hep olumsuz yanlarıyla 

ilgileniyorsanız, karşınıza pek çok sorun 

çıkarsa şaşırmayın.  

• İlişkilerinizin büyük bölümü, ortaklaşa zevk 

aldığınız zamanları içeriyorsa doğru 

yoldasınız demektir. Aile bireyleriyle 

birtakım sorunlar yaşamak istemiyorsanız, 

onunla iyi bir ilişki kurun.  



. 

•Aile bireyleri 

birbirlerinin  

•nesidir? 



Aile bireyleri  

birbirlerinin  

nesidir? 

• Birbirlerini, 

• Üzen, bitiren, kusurlarını gören, 

küçük düşüren 

• Mİ? 

• Birbirlerini, 

• Mutlu eden, geliştiren, kusurlarını 

örten, yücelten, destekleyen 

• Mİ? 



AİLE BİREYLERİ  

BİRBİRLERİNİN  

 • dostu, 

• sevgilisi, 

• arkadaşı, 

• sırdaşı, 

• yardımcısı, 

• destekçisi, 

• kendisiyle onur 

duyduğu  

• eşi, çocuğu, anne 

babası 

• OLMALIDIR. 



İletişim hatalarından 

bazıları:  

• Durmadan azarlamak 

• Fazla eleştirici olmak 

• Psikolojik olarak orada bulunmamak 

• Çok fazla kural koymak 

• Çok sert olmak 

• Bağırmak 

• Anlayışsızlık 



BİRBİRİMİZİ 

KIRMAYALIM! 

Çünkü eşimiz, çocuğumuz, 

anne babamız ne kadar 

güçlü görünseler de 

kırılabilirler.  

 

• Tıpkı bizim kırıldığımız gibi. 



İnsan naziktir, tıpkı şu fidan 

gibi çabuk kırılır. 

BİRBİRİMİZİ KIRMAYALIM! 



Mutlu Bir Yuvanın 

Temelleri 

• Sevgi 

• Saygı 

• Sorumluluk 

• Şefkat, Merhamet 

• Nezaket, Kibarlık 

• Anlayış 

• Sabır 

• Sadakat 

 



Aile içi iletişim,  

sevgi ve saygı  

üzerine kurulmalıdır. 

• İki insanın birbirlerine karşı saygısızca 

davranmaları çirkindir. Ama birbirlerine eş 

olmuş iki insanın birbirlerine saygısızlıkları 

hem çirkindir, hem de üzücüdür.  

• İyi bir çocuk yetiştirmek isteyen eşler, 

öncelikle kendileri için sonra çocukları için 

birbirlerine saygılı olmayı asla terk 

etmemelidir.  

• Çocuk, nezaketi, sevgiyi, saygıyı önce anne 

babasında görmelidir. Saygısızlık, düştüğü 

yerde kalmayan, kendini büyüten, her şeyi 

kaplayan ve sevgiyi yok eden bir lekedir.  



Hoşgörmem ve sabretmem 

kabul ettiğimden değil, 

geçinmek içindir. 

Sevgi: İnsanı bir insana veya nesneye karşı 

yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten 

duygu 

Saygı: Çekinme ile karışık sevgi ve değer 

duygusu, başkalarını rahatsız etmekten 

rahatsız olma 

Şefkat, merhamet: Acıma, esirgeme, acıma 

ve koruma duygusuyla karışık olan sevgi, 

karşılıksız sevgi 

Nezaket: İncelik 

Sabır: Bilinçli olarak dayanmak ve direnmek 

(mukavemet etmek). 

 

 



. 

SEVGİ, SAYGI NASIL 

GÖSTERİLİR?  

1.GÜZEL SÖZLER (cesaret verici sözler, 

sevecen sözler, alçakgönüllü sözler, takdir 

sözleri) 

2.NİTELİKLİ BERABERLİK (ruhen ve 

bedenen birlikte olmak, nitelikli sohbet) 

3.HİZMET DAVRANIŞLARI 

4.HEDİYE ALMA 

5.FİZİKSEL TEMAS 

6.HOŞ GÖRMEK (sevdiği ve sevmediği) 

7.BAĞIŞLAMAK 

8.İYİ YÖNLERİ DE GÖRMEK 

9.İLGİLENMEK 

10.BAĞLI OLMAK 





ANLAYIŞLI  

OLMAK 

• Eşinizi anlıyor musunuz? 

• Çocuğunuzu anıyor musunuz? 

• Anne babanızı anlıyor musunuz? 

• Düşüncelerini, duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini, 

ihtiyaçlarını, isteklerini, beklentilerini 

 



AİLEDE GEÇİMSİZLİK 

NEDENLERİ 

 

• 1.Evlenmenin aceleye getirilerek karşı 

tarafı tanımadan düğün yapmak 

• 2.Eşlerin birbirlerini takmamaları 

• 3.Eve geç gelmeleri 

• 4.Giyimlerine dikkat etmemeleri 

• 5.Geçim sıkıntısı 

• 6.Temizlik konusunda aşırılık 

• 7.Kıskançlık 

 



AİLEDE GEÇİMSİZLİK 

NEDENLERİ 

 

• 8.Anne baba ve akraba ziyaretinde aşırılık 

• 9.Birbirini beğenmeme ve başkalarının 

yanında küçük düşürme 

• 10.Anne babaların karışmaları 

• 11.Aldatma 

• 12.İyilikleri başa kakma 

• 13.Tembellik 

• 14.Uyku düzensizliği 

• 15.Şımarma. 

 



AİLEDE GEÇİMSİZLİK 

NEDENLERİ 

 

• 16.Başkalarına hayran olma 

• 17.Sürekli birşeylerden şikayetçi olma 

(Eşinden, çocuklarından, kaynanasından, komşulardan, iş 

arkadaşlarından, mahalleden, hastalıktan) 

• 18.Eş ve çocukları başkalarıyla 

kıyaslama 

• 19.Sorumlulukları yerine getirmeme. 

 



İLİŞKİLERE EN ÇOK  

NELER ZARAR VERİYOR? 

 

• Nefret  

• Eleştiri 

• Savunmacılık 

• Ağırdan alma 

• Kavgacılık 

• Sadece benim dediğim olacak düşüncesi 

• Şiddet, dayak 

• Öfkeyle hareket etmek 

 



ÖFKEMİZİ  

NASIL YENEBİLİRİZ? 

• 1-Gevşeyin 

• 2-Durun 

• 3-Değiştirin 

• 4-Problemi çözmeye çalışın 

• 5-Zehirli kelimeler kullanmaktan kaçının   

• 6-Mizahı kullanın 

• 7-Erteleyin (Yirmi dört saat kuralını uygulayın) 

• 8-Öfkeyi dışa vurmadan kaçının  

• 9-Kızgınlığı duymayı öğrenin 



EN ÇOK HANGİ KONULAR  

ÇATIŞMAYA NEDEN OLUR? 

• - Kucaklama, öpme, güzel söz söyleme 

gibi sevgi göstergelerinin azlığı. 

• - Cinsel ilişkinin önemsenmemesi 

• - Duygularını eşiyle paylaşmama  

• - Aşırı kıskançlık 

• - Evde yapılacak işler 

• - Verilen sözlerin tutulmaması 

• - Çocuğa davranış şekilleri.(hoşgörülü-

sert) 

• - Çocuk bakımında sorumluluğun eşit 

paylaşılmaması 



EN ÇOK HANGİ KONULAR  

ÇATIŞMAYA NEDEN OLUR? 

• - Amaçlar, hayatta önem verilen şeyler, kültürel 

ve manevî değerler, kötü alışkanlıklar, zevkler, 

ilgiler, davranış biçimleri üzerindeki 

anlaşmazlıklar. 

• - Bencillik 

• - Para çatışmaları 

• - Kaynana ile ilişkiler 

• - Kendini ispat etme veya mutlaka galip gelme 

çabası  

• - Küsme 

• - Kendi akrabalarını kayırma 

• - İnatlaşma 



NELER YAPALIM? 

 

• 1.Her işimizi sevgiyle yapmaya çalışalım.  

• 2.Dışarıda başkalarına gösterdiğimiz kibarlık ve 

yumuşaklığı önce evde eş ve çocuklarımıza 

gösterelim. 

• 3.Eşimizden beklediğimiz güzellik ve iyilikleri 

önce biz yapalım. 

• 4.İşlerimizi danışarak yapalım. 

• 5.Ara sıra şaka yapalım. 

• 6.Cinsel sorunlarımızı küçümsemeyelim. 



NELER YAPALIM? 

• 7.Eşimizin eksik yönlerinin yanında iyi yönlerini 

de görelim. 

• 8.Beğeni ve takdirlerimizi ifade edelim. 

• 9.Eşimizin hassasiyetlerine (sevdiği ve 

sevmediği davranış ve sözlere) dikkat edelim. 

• 10.Eşimizin anne ve babasına saygılı olalım. 

• 11.Aile sırlarını gereksiz dışarı yaymayalım. 

• 12.Alışverişte dikkatli olalım. 

• 13.Gerektiğinde özür dilemesini bilelim. 

•   

 



NELER YAPALIM? 

• 14.Sevdiğimizi söyleyelim 

• 15.İyiliklere teşekkür edelim. 

• 16.Sahip olduğumuz nimetlere şükredelim. 

• 17.Sabırlı olalım. 

• 18.Nazik olalım.  

• 19.Şefkatle, merhametle davranalım. 

• 20.Duygularını anlamaya çalışalım. 

• 21.Duygularını ifade etmesine izin verip ortam 

hazırlayalım. (Fırtınalara fırsat  verelim.) 

 

 



NELER YAPALIM? 

• 22.Hemen kötü zanda bulunmayalım. 

• 23.Herşeyin tam bizim istediğimiz gibi olmasını 

istemeyelim. 

• 24.Olaylar karşısında avukat gibi değil hakim gibi 

olalım. 

• 25.Eşimizi ve çocuğumuzu başkalarının yanında 

rezil etmeyelim. 

• 26.Arasıra hediye alalım. 

• 27.”Nasıl olsa beni anlamaz.” demeden sorunlar 

üzerinde konuşalım. 

• 28.Konuşurken aşağılayıcı, suçlayıcı ve eleştirici 

bir dil kullanmayalım. 

 

 



NELER YAPALIM? 

• 29.Birbirimize daha fazla zaman ayıralım. 

• 30.Birlikte ulaşacağımız hedefler belirleyelim. 

• 31.Birlikte çözemediğiniz sorunlarımızda yardım 

alalım. 

• 32.Akraba ve dost ziyaretlerini ihmal etmeyelim. 

• 33.Cimrilik yapmayıp cömert olalım. 

• 34.Eleştiriye açık olalım. 

• 35.İkiyüzlü olmayalım, ama ASLA binyüzlü  

olmayalım. 

• 36.YALAN SÖYLEMEYELİM. 

 

 



NELER YAPALIM? 

• 37.Ev halkıyla selamlaşalım. 

• 38.“Lütfen, Teşekkür Ederim, Özür Dilerim” 

kelimelerini kullanmayı ihmal etmeyelim. 

• 39.Eşimizin, çocuğumuzun, anne babamızın 

mükemmel olmasını beklemeyelim. 

• 40.Makul olmayan ve gücü yetmeyen isteklerde 

bulunmayalım. 

• 41.İsraftan sakınalım. 

• 42.Eşimizi kıskandıracak davranışlardan 

kaçınalım. 

• 43.Sevildiğimizi bilelim  ama şımarmayalım. 

 

 

 



NELER YAPALIM? 

• 44.Hoşlanmadığı ziyaretlere ve işlere 

zorlamayalım.  

• 45.Gösterişe kaçmayın.  

• 46.Masallarda aramayalım. 

• 47.Birlikte kendinizi geliştirecek eğitecek bir 

şeyler yapalım. (Kitap okuyun, televizyon seyredin, sohbetlere, konferanslara, 

seminerlere katılalım.) 

• 48.Ara sıra gönlünü alalım. 

• 49.Sonradan utanacağınız işler yapmayalım. 

• 50.Bazı konularda ayrı düşünmenizi sorun haline 

getirmeyelim. 

• 51.Çekişelim, tartışalım ama dövüşmeyelim. 

 

 



NELER YAPALIM? 

• 52.Eşimizi, çocuğumuzu evde, yolda, 

sokakta, durakta bekletmeyelim. 

• 53.Bizim için hazırlanan bir şeyi 

beğenmemezlik yapıp eleştirmeyelim. 

• 54.Bir hata yaptığında eşimize, 

çocuğumuza savunma hakkı verelim. 

• 55.Hastalıkları küçük görüp 

ilgilenmemezlik yapmayalım. 

• 56.Sadece bugünü yaşayarak, dünü ve 

yarını unutmayalım. 

• 57.Ben, sen yerine biz olalım ve 

herşeyimizi paylaşalım. (Bir fındığın içini yar senden 

ayrı yemem diyelim.) 

 



NELER YAPALIM? 

• 58.Boşanmakla/ terk etmekle tehdit etmeyelim. 

• 59.Boşanmadan önce büyüklerle ve uzmanlarla 

istişare edelim. 

• 60.Boşanmadan önce son çare bir süre ayrı 

kalalım. 

• 61.Boşanmayı istemeyelim, ancak ayrılmak 

gerekirse güzellikle ayrılalım. 

• 62.Bizden önce ölen eşimizi iyilikle analım. 

• 63.Her yerde gülemeyiz ama gülümseyebiliriz. 

Her zaman gülümseyelim. 

• 64.Mutluluğumuz için dua edelim. 

 

 



. 

 

•NE EKERSEK  

•ONU BİÇERİZ. 

• Güzellik, kabalık, sevgi, saygı, yumuşaklık, bağırıp 

çağırma, şiddet, nezaket, anlayış 

 



. 

ÇOCUĞUNU ÖYLE 
KARŞILA Kİ;
eve geldiği zaman, en 
güzel yere geldiğini

hissetsin....



Gelin ile kaynana hikayesi 



. 



SENDEDiR GiZEM 

 

• Yerin seni çektiği kadar ağırsın, 

• Kanatların çırpındığı kadar hafif 

• Kalbinin attığı kadar canlısın 

• Gözlerin uzağı gördüğü kadar genç... 

•                  *** 

• Sevdiklerin kadar iyisin, 

• Nefret ettiklerin kadar kötü, 

• Ne renk olursa olsun kaşın gözün, 

• Karşındakinin gördüğüdür rengin... 

•                   *** 



SENDEDiR GiZEM 

 

• Güneşin doğuşundadır sana verdiği değer, 

• Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın 

• Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, 

• Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın... 

•                    *** 

• Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret, 

• Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. 

• Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, 

• Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.... 

•                    *** 



SENDEDiR GiZEM 

 

• Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın, 

• Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. 

• Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin... 

 

• Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün, 

• Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk 

unutulursun, 

• Çiçek sulandığı kadar güzeldir. 

• Kuşlar ötebildiği kadar sevimli, 

• Bebek ağladığı kadar bebektir. 

• Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin... 

 



. 

• AMA ŞUNU DA SAKIN 

UNUTMA !!! 

•SEVDİĞİN   

KADAR  

SEVİLİRSİN  



. 
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