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•NASIL ?  

• Nasıl bir gelin, 

Nasıl bir kaynanasınız? 



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? 

 



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.” 



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! 



ANLAYIŞLI  

OLMAK 

 

 

• Gelininizi anlıyor musunuz? 

• Kaynananızı anlıyor musunuz? 

• Düşüncelerini, duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini, 

ihtiyaçlarını, isteklerini, beklentilerini 

 



NİÇİN? 

• GELİN KAYNANA 

KAVGASINDAN BAHSEDİLİR DE 

• GELİN KAYINBABA 

KAVGASINDAN FAZLA ŞİKAYET 

EDİLMEZ? 



GELİNLER  

NE İSTİYOR? 

• Her işime karışmasın. 

• Benim de bir insan olduğumu ve 

yorulabileceğimi kabul etsin. 

• Yaptığım her yemeğe bir kusur bulmasın. 

• Giydiğim herşeye karışmasın ve kusur 

bulmasın. 

• Eşimle yalnız, başbaşa kalmamıza engel 

olmasın. 

• Beni eşime şikayet etmesin. 

• Benim her gittiğim yere gelmek istemesin. 

• Çocuklarımı şımartmasın. 

• Fazla alıngan olmasın. Her sözümden kötü 

bir anlam çıkarmasın. 

 



GELİNLER  

NE İSTİYOR? 

• Bana gülümseyen bir yüzle baksın. 

• Arasıra arkadaşlarımla bir araya gelmemize 

karşı çıkmasın. 

• Yerli yersiz benden şikayet etmesin.  

• Annemi kötülemesin. 

• Annemleri ziyaret etmeme karşı çıkmasın. 

• Yakınlarımızın yanında arasıra beni takdir 

ettiğini söylesin. 

• Başka gelinleri bana örnek göstermesin. 

• Beni kızı gibi görsün. 

• Beni kıskanmasın. 

• Gittigim yerde beni kontrol etmesin. 

 



KAYNANALAR  

NE İSTİYOR? 

• Benim evin büyüğü olduğumu kabul edip 

saygı göstersin. 

• Kendi annesiyle bir olup beni kötülemesin. 

• Beni bırakıp kendisi gezmeye gitmesin beni 

de götürsün. 

• Ben bunca yıl yaşayıp tecrübe kazandım, bir 

şey yapacağı zaman beni adam yerine 

koyup bana danışsın. 

• Hergün gezmeye gitmesin, yani çok 

gezmesin. 

• Benim oğlumu benden uzaklaştırmasın. 

• Torunlarımı sevmeme engel olmasın. 

 



KAYNANALAR  

NE İSTİYOR? 

• Fazla alıngan olmasın. Her sözümden kötü bir 

anlam çıkarmasın. 

• Bana gülümseyen bir yüzle baksın. 

• Orada burada beni kötülemesin. 

• Yakınlarımızın yanında arasıra beni takdir ettiğini 

söylesin. 

• Gereksiz yere harcama yaparak, oğlumu sıkıntıya 

sokmasın. 

• Beni oğluma şikayet etmesin. 

• Biraz tutumlu olsun, oğlumun paralarını israf 

etmesin. 

• Başka kaynanaları bana örnek göstermesin. 

• Beni annesi gibi görsün. 

• Beni kıskanmasın. 

 



Gülü seven dikenine katlanır. 



. 

•Siz de bunlardan 

şikayetçi 

misiniz? 



O HALDE 

•Sana yapılmasını 

istemediğini sen de 

yapma. 

•Sana yapılmasını 

istediğini önce sen 

yap. 



. 

•EVLİLER NİÇİN 

•BOŞANIRLAR? 



film 

• Sorumsuzluk 

• Kendim ettim 

• Hayat sürprizlerle doludur 

 



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.  



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 





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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