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Bir soru? 
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ANNE VE COCUK 
 

 1 yaşınızdayken sizi elleriyle besledi ve yıkadı. Bütün 
gece ağlayıp onu uyutmayarak teşekkür ettiniz. 

 2 yaşınızdayken size yürümeyi öğretti Size 
seslendiğinde odadan kaçarak teşekkür ettiniz. 

 3 yaşınızdayken size özenle yemekler hazırladı 
Tabağınızı masanın altına dökerek teşekkür ettiniz. 

 4 yaşınızdayken elinize rengarenk kalemler tutuşturdu. 
Evin bütün duvarlarına resim yaparak teşekkür ettiniz. 

 5 yaşınızdayken sizi cici kıyafetlerle süsledi. 
Gördüğünüz ilk çamur birikintisine atlayarak teşekkür 
ettiniz. 

 6 yaşınızdayken okula kadar sizinle yürüdü. 
Sokaklarda "GİTMİYCEEEEEEM" diye ağlayarak teşekkür 
ettiniz. 

 7 yaşınızdayken size bir top hediye etti. Komşunun 
camını kırarak teşekkür ettiniz. 

 9 yaşınızdayken size özel öğretmen buldu. Bir gün bile 
doğru dürüst çalışmayarak teşekkür ettiniz. 
 



ANNE VE COCUK 
 

 10 yaşınızdayken doğum günü partilerinden dershanelere 
kadar her yere sizi arabayla götürdü. Arabadan fırlayıp 
giderken arkanıza bile bakmayarak teşekkür ettiniz. 

 11 yaşınızdayken sizi arkadaşınızla sinemaya götürdü. "Sen 
bizimle oturma." diyerek teşekkür ettiniz. 

 12 yaşınızdayken zararlı TV programlarını seyretmenizi 
istemedi. O evde değilken hepsini izleyerek teşekkür ettiniz. 

 15 yaşınızdayken sizi yurtdışında yaz kampına gönderdi. Bir 
telefon bile etmeyerek teşekkür ettiniz. 

 17 yaşınızdayken arkadaşınızla eğlenmeye gitmenize izin 
verdi. Bir telefon bile etmeden sabaha karşı eve dönerek 
teşekkür ettiniz. 

 19 yaşınızdayken okul masraflarınızı karşıladı, sizi arabayla 
kampüse götürdü ve eşyalarınızı taşıdı. Arkadaşlarınız alay 
etmesin diye kampüs kapısında vedalaşarak teşekkür ettiniz. 

 21 yaşınızdayken iş hayatı ve kariyerinizle ilgili size fikir 
vermek istedi. "Ben senin gibi olmayacağım." diyerek teşekkür 
ettiniz. 



ANNE VE COCUK 
 

 22 yaşınızdayken kep giyme töreninizde size gururla sarıldı. 
Avrupa seyahati için para isteyerek teşekkür ettiniz. 

 24 yaşınızdayken evlenmeniz için teklif etti. "Zamanını ben 
bilirim." diye tersleyerek teşekkür ettiniz. 

 25 yaşınızdayken düğün masraflarınızı karşıladı, sizin için hem 
mutlu oldu hem çok duygulandı. Siz dünyanın bir ucuna taşınarak 
teşekkür ettiniz. 

 30 yaşınızdayken bebek bakımı hakkında size akıl vermek istedi. 
"Artık bu ilkel yöntemleri bırak." diyerek teşekkür ettiniz. 

 40 yaşınızdayken sizi arayıp bir akrabanızın doğum gününü 
hatırlattı. "Anne işim başımdan aşkın." diyerek teşekkür ettiniz. 

 50 yaşınızdayken o çok hastalandı, hafta sonunda onu görmeye 
gittiğinizde mutlu oldu. Ona yaşlıların çocuk gibi nazlı olduğunu 
söyleyerek teşekkür ettiniz. 

  
 

 Derken bir gün anneniz öldü.  
 O güne kadar onun için yapmadığınız ne varsa, o 

anda kalbinize bir yıldırım gibi düştü.... 



EVLATLARIMIZ 

 A. Ömür törpüsü 

 B. Gönlümüzün nuru 

 C. Baş belamız 

 D. Tatlı bela 

 E. Evimizin gülü 

 F. Geleceğimiz, umudumuz 



İkinci soru? 
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SİZCE 

 

 

EN İYİ ANNE 

KİMDİR? 



SİZCE 

 

 

EN ZALİM ANNE 

KİMDİR? 



. 
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BU KONFERANSIN 

DİĞERLERİNDEN FARKI 

 

 

ANNE BABA OLMAYI 

ÖĞRENMEK 
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BAKALIM 

NELER 

OLACAK 

NELER ÖĞRENECEK VE 

BURADAN NASIL 

ÇIKACAKSINIZ? 

KONFERANSTAN 
BEKLENTİLERİNİZ 
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NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ 
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SUÇLU KİM?  
HATA KİMDE? 

 
 Çocukta   % 

 Anne babada  % 

 Arkadaşlarda  % 

 Okulda   % 

 Çevrede   % 

 Televizyonda  % 
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  SUÇUN %90 ANNEDE 

SUÇUN %90 BABADA 

SUÇUN %10 SOSYAL 

ÇEVRE 

SUÇUN % 00 ÇOCUKLAR 

SUÇ KİMDE 
! 
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DÜNYANIN EN ZOR İŞİ 

Çocuk 

yetiştirmek 
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İLETİŞİM 

 Biz yüz kere A diyoruz çocuklar yüz kere Z 
anlıyor. 
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Peki çocuk yetiştirmenin 

kılavuzu var mı? 

. 
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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. 
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EMPATİ 

 Kendimizi karşımızdaki insanın yerine 

koyabilmek, onun duygularıyla 

duygulanabilmek, onun bakışıyla 

bakabilmek.  

 Kızıldereli atasözü: Karşımızdakinin 

ayakkabılarını giyerek bakmak. 

 İngiliz atasözü: Karşımızdakinin 

gözlüğüyle bakmak.  
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. 

NASIL ?  

 Nasıl bir eş, 
Nasıl bir anne baba, 
Nasıl bir çocuksunuz? 
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KAMERA 

 . 
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terazi 

+              - 
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İKİ TİP ANNE-BABA 

SEVGİ DOLU 

KIZGIN VE ÖFKELİ 
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NASIL? 
Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 
Nasıl bir çocuksunuz? 

 Güler yüzlü 

 Anlayışlı 

 Sevecen 

 Fedakar 

 Yardımsever 

 Nazik, kibar 

 Yumuşak 

 Neşeli 
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NASIL? 
Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 
Nasıl bir çocuksunuz? 

 Asık suratlı 

 Dırdırcı 

 Bağırıp çağıran 

 Öfkeli 

 Herşeyden şikayetçi 

 Kaba 

 Sert 

 Üzgün 
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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 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. 
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ÇOCUK DEDİĞİN... 
 

 
 Çocuk dediğin; durmadan ıslık çalmaz, yemekten önce mandalina ve şeker yemez. 
 Çocuk dediğin; hep top peşinde koşmaz, kuş peşinde de koşmaz, kız peşinde  hiç 

koşmaz. 
 Çocuk dediğin; büyüklerin bir dediğini iki ettirmez, zırtpırt televizyonu açmaz. 
 Çocuk dediğin; söylenen işten kaçmaz, kapı çalınınca, koşup kapıyı açar. 
 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. 
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BÜYÜKLERE GELİNCE..... 
 

... Onlar büyüktür ve herşeyi yapabilirler. 

 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 
seyrederler……………. 
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ÇOCUKLAR BU DÜNYAYA 

OYNAMAK İÇİN 
GELMİŞLERDİR. 
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ANNE BABA 
NE YAPIYORLAR? 
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ANNE BABA NE YAPIYORLAR? 

 

KAVGA EDİYORLAR? 
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PEKİ ÇOCUK NE YAPIYOR? 

ANNE BABANIZ SİZİN ÖNÜNÜZDE KAVGA 
ETSE NE YAPARSINIZ? 
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NE OLUR KAVGA ETMESİNLER 



BENLİK SAYGISINI AZALTACAK DİL 

 Senin gibi insanlar… 

 Benim zamanımda… 

 Şu çocukğu görüyor musun, o kadar yoksulluk içinde bile… 

 Sakın adam olursun… 

 O kadar da para verip özel okullarda okutuyoruz ama… 

 Saçlarım bembeyaz oldu görmüyor musun?...   
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BENLİK SAYGISINI KAZANDIRACAK DİL 

 Tüm dünyaya katkın olacağından eminim… 

 Seni seviyorum… 

 Ne kadar büyük bir hayal gücün var. Şu yaptığına bak … 

 Kıskanmanı anlayışla karşılıyorum… 

 Beni bazen çıldırtıyorsun. Ama seni yine de seviyorum … 

 Senin fikrini almak istiyorum… 
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ŞİKAYETLERİNE ve 
BEKLENTİLERİNE YAPICI 

ÇÖZÜM ÜRETİN 

MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAK İÇİN 

YAPACAKLARIMIZ… 
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ÇOCUKLARINIZLA ARANIZDAKİ 
DUVARLARI KALDIRINIZ… 



ONLARI ANLAMAYA ÇALIŞINIZ… 
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güler yüzle  konuşun. 

 
Kötü  söz ve sert hitap sahibinin 

sağlığını bozduğu gibi, onu küçültür, 
başarısını büyük oranda etkiler.  

  

 UNUTULMASIN Kİ ! 
 

  KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR. 
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İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN. 
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KONUŞMASINI  

               KESMEYİN. 
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ÇOK ZAMAN DEĞİL 

YOĞUN ZAMAN AYIRIN 
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VAKİT AYIRIN. 





VERDİĞİNİZ SÖZÜ 

UNUTMAYIN. 
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DOKUNMA, TUTMA, 

 YAPMA   DEMEYİN..... 



• BİLMİYORUM, 

• SIRASI MI? 

 • UĞRAŞAMAM 

DEMEYİN 



ÇOCUK SUÇLANINCA NE YAPAR? 

 BİRİSİ SİZİ SUÇLARSA NE YAPARSINIZ? 
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ÇOCUĞUNUZU 

SUÇLAMAYIN!  



Anne baba  tarafından 

 ÇOCUK NASIL YALANCI YAPILIR? 
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ÇOCUKLAR NİYE YALAN SÖYLERLER? 

 Örnek:  

 Bir çocuk kardeşinden nefret ettiğini 
söylerse, ne olur?  
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ÇOCUKLAR NİYE YALAN SÖYLERLER? 

 Bir çocuk kardeşinden nefret ettiğini söylerse, ne olur?  

 Annesi çocuğu azarlar.  

 Çocuk fikrinden vazgeçer ve çevresine kardeşini 
sevdiği yalanını söyler.  

Çocuk buradan neler öğrendi? 
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Çocuk buradan neler öğrendi? 
 

 1.Gerçeğin acı verdiğini,  

 2.Yalanın ödüllendirildiğini, 

 3.Annesinin veya babasının yalancıları 
sevdiğini öğrenir. 
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ÇOCUKLARMIZIN DÜRÜST OLMASI 
İÇİN NE YAPMALIYIZ? 

 Hoş ve güzel gerçeklerin yanında acı 
gerçekleri de dinlemeye hazır olmalıyız. 

  Olumlu, olumsuz ya da belirsiz ne olursa 
olsun DUYGULARI hakkında onu yalan 
söylemeye yönlendirmemeliyiz. 

 Çocuklar, onların duygu ve davranışlarına 
verdiğiniz tepkilerden dürüstlüğün iyi bir 
politika olup olmadığına karar verirler. 
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ÇOCUĞUN YALANLARININ ANLAMI= 
Benim gerçeğimi anla 

 
 Psikolojide iki terim var. 

1. Bana konuşmak=akıl ve nasihat vermek  

2. Benimle konuşmak=beni anlamak 

www.mehmetzekiaydin.com 



Çocuklar niye yalan söylerler? 

 Doğruyu söylediklerinde cezalandırılan çocuklar, 
kendilerini savunmak için yalana başvururlar.  

 Gerçek hayatta sahip olamadıkları hayal dünyasına 
ulaşmak için yalan söylerler. Çünkü her çocuğun 
fantezileri vardır. 

 Yalanlar korkuları ve umutları dışa vurur. 
 Yalanlar çocukların ne istediklerini ve ne yapmak 

istediklerini gösterir. 
 Dikkatli bir kulak için yalanlar saklanmak isteneni dışa 

vururlar. 
 Çocuklar suçlanmamak için yalan söylerler. 
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4 ANNE 

BABA ! 

MASUM YALANLAR! 

TELAFİSİ MÜMKÜN     

  OLMAYAN  

 İKİ HATA 
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 YERİNE 

GETİREMEYECEĞİN 

SÖZÜ VERME... 

 SÖZ VE  

DAVRANIŞ BÜTÜNLÜĞÜ! 
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ÖRNEK: 

 

Küçük bir çocuk bayramda hediye 
olarak gerçek bir fil aldığını 
söylediğinde ne yaparız? 
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Küçük bir çocuk bayramda hediye olarak gerçek bir 
fil aldığını söylediğinde ne yaparız? 

 
 Onun yalan söylediğini ortaya 

çıkarmaktansa, çocuğa 

 “Bir filin olmasını istedin, değil mi?” 

 “Kendine ait bir hayvanat bahçen olmasını 
isterdin değil mi?” 

 “Hayvanlarla dolu bir ormanda olmak 
isterdin herhalde?” 

 “Bayramda sana başka ne hediye verildi?” 

 BURADA NE YAPTIK? 
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BURADA NE YAPTIK? 
 

1. SUÇLAMADIK 

2. ELEŞTİRMEDİK 

3. ONUN GERÇEĞİNE İNDİK 

4. MANTIK KURMADIK. 
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ÇOCUKLARI YALANA KIŞKIRTMAK 

 Çocuklarımızın kendisini savunmak 
amacıyla yalan söylemesine yol açacak 
sorular sormaktan kaçınmalıyız. 

 Çocuklar anne ve babaları tarafından 
sorguya çekilmekten nefret ederler. 

 Hele verecekleri cevabın önceden 
bilindiğinden şüphe ediyorlarsa bu 
nefretlerini iyice artırır.  

 Tuzak sorulardan nefret ederler. 
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ÖRNEK: 

 7 yaşındaki Ali babasını ona yeni aldığı 
tabancayı kırar. Korkmuş olan Ali kırık 
tabancayı saklar. Ertesi gün babası 
tabancayı bulur. 

 

SİZCE BABA NASIL DAVRANMALI? 
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BABANIN DAVRANIŞI? 

 B-Yeni tabancan nerde? 

 Ç-Bir yerlerde herhalde. 

 B-Onunla oynadığını hiç görmedim. 

 Ç-Nerede olduğunu bilmiyorum. 

 B-Bul onu görmek istiyorum. 

 Ç-Belki biri çalmıştır. 

 B-Sen kahrolası bir yalancısın. 

NE OLUŞTU------------------ NEFRET 
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OLUMSUZ MESAJ   OLUMLU MESAJ 

   %85   %15 

 

İNANMAYI ve İSTEMEYİ ÖNE ÇIKARTIN 
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ÇOCUKLAR 

 . 
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GÜZEL GÖSTER Kİ 

GÜZEL GÖRESİN... 

NASIL OLMASINI  

İSTİYORSAK  

ÖYLE DAVRANMALI... 
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İYİ 

 ÖRNEK 

 MODEL  

 OLMALIYIZ 
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KISKANÇLIK  

    HASTALIKTIR.  

BAŞKALARIYLA 

PAYLAŞIMI  

ÖĞRETİN! 
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Yanlış davranışların üzerinde hassasiyet ve dikkatle 
durarak düzeltmeye çalışın. Ceza vermeniz 
gerekiyorsa once onu dinleyin ve cezada acele 
etmeyin. İleride tamir edilemeyecek yaralar açan 
cezalar vermeyin. Cezanın suçu aşmamasına dikkat 
edin. 
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 Bu kavram bize başarısızlığın kesinlikle öğrenilmiş olduğunu gösteriyor.    
 

 

 

 

 

 

 

Köpek balığı, diğer balığı yemesin diye araya cam bölme konuluyor. Köpekbalığı diğer balığı 

yemek için  çabalayıp duruyor.  28 saat sonra köpekbalığı, aradaki cam bölme kaldırılmış 

olmasına rağmen, balığı yemekten vazgeçiyor. Çünkü benim bu balığı yemem mümkün değil 

diye düşünüyor. 

ONLARA ÖĞRENİLMİŞ 

ÇARESİZLİK YAŞATMAYIN 
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Onların beğenilecek, takdir 

edilecek 

 yönlerini bulun. Ve bu 

davranışlarını övün  
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HAKLI DA OLSANIZ 

BÜYÜKLERİNİN ALEYHİNDE 

 KONUŞMAYINIZ... 
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Bir kişi susadığı zaman, ona sunulan su değerlidir. 

Çocuğunuzun da istediği zaman, verdiğiniz sevgi 

değerlidir. Zamanınız ne kadar az, işiniz ne derece önemli 

olursa olsun, çocuk sevgi istediğinde ona yaklaşılmalı ve 

sevgi gösterilmelidir. 
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“BİR GÜL FİDANI NASIL SUYA, 
HAVAYA , IŞIĞA VE TOPRAĞA 

MUHTAÇ İSE; ÇOCUK TA 
SEVGİNİN ŞEVKATİN , 

KARŞILIKLI SAYGININ OLDUGU 
MUTLU BİR AİLE TOPRAĞINA 

MUHTAÇTIR.” 
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SEVGİDE DENGE 



ÇOCUĞUM, OKULA GİTMEMEK İÇİN  HASTAYMIŞ GİBİ 
DAVRANIRSA NE YAPMAM GEREKİR? 

 Bu çocuğunuzun sorumluluktan kaçmak için 
hastalıkları bahane eden bir hastalık olmasına yol 
açabilir. 

 Sağlığından şikayet ettiği halde okula 
gönderdiğiniz çocuk, ona inanmadığınız yollu bir 
tepkide bulunabilir. Bu durumda şikayetlerinin 
onun okula gitmemesine yol açacak kadar ciddi 
olmadığını, bundan dolayı da ona inanmamanızın söz 
konusu olamadığını belirtmek gereklidir. 

 Bu tutumu benimsemenin huzursuz kılacağı endişeli 
bir yaratılışa sahipseniz birkaç saat sonra okula 
telefon edip çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi 
alabilirsiniz. www.mehmetzekiaydin.com 



YETİŞEN BİR ÇOCUK İÇİN İTAATSİZLİK 

NORMAL SAYILABİLİR Mİ? İtaatsizlik, çocuğun gelişiminin hemen hemen her evresinde belli bir ölçüde 
kendini gösterir. Çocuğunuzun size karşı koymasından memnun olmanız 
gerekir. 

Çünkü, çocukluktan gerçekleştirilmesi gereken en önemli işlerden biri de , 
yaşamın yapısı ve anlamı konusunda bilgi edinmektir. Buda büyük 
ölçüde kurallar, ilkeler ve olayların nasıl ortaya çıktığı konusunda bilgi 
sahibi olmakla gerçekleştirilebilir. 

Çocuğun davranışları yıllar geçtikçe gitgide daha bir karmaşıklık ve 
çeşitlilik kazanır ve sizin disiplin yönteminizi en küçük ayrıntılara kadar  
öğrenebilmek için size kendince bir takım deneyler uygular. 

Hiçbir zaman çocuğunuzun size güçlük çıkarmak amacıyla davrandığını 
düşünmeyin, sadece sizin nelere ne kadar dayanabileceğinizi ölçmek ya 
da yaptıklarına karşı nasıl bir tepkide bulunacağınızı anlamak 
istemektedir. Bu tür itaatsizlikler normal karşılanmalıdır. Çocuk 
itaatsizliği bir alışkanlık haline  getirmediği sürece telaşlanmaya gerek 
yoktur. 
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ÇOCUĞUM SÜREKLİ OLARAK İTAATSİZLİK 
ETTİĞİNDE NE YAPMAM GEREKİR? 

 Yapılacak ilk şey , bu itaatsizliğin altında yatan 
nedenleri bulup ortaya çıkarmaktır. 

 Geçerli bir neden olmadıkça hiçbir çocuk , sürekli 
itaatsizlik yolunu seçmeyecektir. 

 Sürekli itaatsizliğe yol açabilecek en önemli  
etkenler şunlar olabilir: 

 1.Yetişkinler tarafından olumlu bir ilgi göremeyişi 

 2. Çocuktaki iyi davranma ve beğenilme çabalarının 
yetişkinlerde hiçbir olumlu tepki uyandırmaması 

 3.Çocuğun , yetişkinlerce ödüllendirilmemesidir. 

www.mehmetzekiaydin.com 



ÇOCUK, HER ZAMAN İTAAT ETTİĞİNDE 
YOLUNDA GİTMEYEN BİR ŞEY Mİ VAR 

DEMEKTİR? 

Ana babanın bütün isteklerini hiç karşı koymadan yerine getirmesi, çocuğun 

aşırı sert bir disiplinde yetiştirilmiş ve ağır cezalara çarptırılmış olmasının bir 

kanıtıdır. 

Çocukta kişilik namına ne varsa ezilmiş, yok edilmiş demektir. 

Kişisel duygu ve düşüncelerini belirtmek için  hiçbir çaba göstermez. 

Başkalarının isteklerine uymakla yetinir ve onlarla birlikte mutlu olur. 
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BÜTÜN GENÇLER SAKARDIR 

Niçin?  

Çünkü ergenlik yaşında kaslar çabuk 

büyür. 30 cm lik  kollarda fazlalıklar 

oluşur. Ayaklar büyür.  

Hasılı bu dönemde gençlerde hızlı bir 

fiziksel değişim söz konusudur.  
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Hiç Bisiklet sürmeyi yeni öğrenen 

çocuğu gözlemlediniz mi? 
 Çocuklar niçin bisiklet sürmeyi öğrenirler? 

-İstedikleri için  
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KAHİN MİSİNİZ? 

 Kendini gerçekleştiren kehanet 

 

 İyi konuşmalar iyi sonuç oluşturur 

 

 Kötü konuşmalar kötü sonuç oluşturur 

 

 ÇOCUĞUMUZU NASIL ETİKETLERSEK O 
ETİKETİ YAŞAR 
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