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Çocuklarımızla kurduğumuzda ilişkide iletişimle 
ilgili unsurlara dikkat etmek her zaman önemli. 

Fakat içerisinde bulunduğumuz bu stresli 
günlerde aile içerisindeki ilişkimize daha hassas 

davranmamız gerekmekte. Bu nedenle sizlere 
çocuklarımızla olan iletişimimizde dikkat etmemiz 

gereken bazı noktaları hatırlatmak istedik.



Göz Teması Kurun

Konuşurken çocuğunuzla göz teması kurmak ona 
gerçekten dinlenildiğini hissettirecektir. Bu yüzden 
konuşurken başka bir şeyle ilgilenmeden, örneğin 
telefonunuzla veya televizyona bakmadan, onun 

gözlerine bakmak aranızdaki iletişimi güçlendirir.



Mimiklerinize Dikkat Edin, Onunkilere de

Mimikler yani yüz ifadeleri duygularımıza ilişkin çok 
güçlü mesajlar gönderir. Çocuğunuzu dinlerken veya 

ona bir şeyler anlatırken mimiklerinizin hangi 
duygularınızı yansıttığına dikkat edin. Çocuğunuzun 
mimiklerine de dikkat edin, çünkü size çocuğunuzun 
duyguları ile ilgili çok değerli bilgiler vereceklerdir. 
Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar duygularını tam 

olarak ifade edebilecek sözel beceriye sahip değildir. Bu 
nedenle onun duygularını anlayabilmek için mimikler 

önemli ipuçlarıdır. 



Bedeninizi Ona Doğru Çevirin

Bedeninizin çocuğunuza dönük oluşu, kol ve 
bacaklarınızın bağlanmadan rahat bir şekilde 

duruşu onunla iletişim kurmaya hazır olduğunuzu 
gösterir. Bu da çocuğunuzu kendisini ifade etme 

konusunda cesaretlendirecektir.



Dokunun:

“Sen benim için değerlisin” mesajını vermenin 
samimi ve sıcak bir dokunuş kadar kısa bir yolu 
yoktur. İki kişi arasındaki fiziksel mesafe aradaki 
ilişkinin yakınlığının da göstergesidir. Bu yüzden 
çocuklarınızla iletişim kurarken fiziksel mesafeyi 

olabildiğince düşürün. 



Sohbet ederken ortamın fiziksel durumu ve konuşan 
kişilerin pozisyonu aradaki iletişimin sağlıklı oluşunu 
etkiler. Çocuğunuzu dinlerken aranızda masa, sehpa 

gibi fiziksel engeller olmamasına dikkat edin. Eşit 
yükseklikteki koltuk/sandalyelere oturun. Küçük 

çocuğunuzla aynı seviyeye gelmek için eğilin. Böylece 
çocuğunuz konuşurken size kendini daha rahat ifade 

edebilir.



Sabırla Bekleyin

Çocuğunuz konuşurken mümkün olduğunca 
konuşmasını bölmeyin. Baş hareketleri, “evet”, 

“hım hım” gibi onaylayıcı ifadelerle onu 
dinlediğinizi belli edin. Böylelikle kendini açmasını 

kolaylaştıracaksınız.



Onu Doğru Anlayıp Anlamadığınızı Kontrol Edin:

Çocuğunuzu dinlerken hem onu dinlediğinizi göstermek 
hem de onu doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek için 

bir yöntem var. Bizler buna yansıtma diyoruz. 
Örneğin çocuğunuz size dersleri ile ilgili kaygılarını 

anlatıyor. Ve LGS sınavında matematik testinde başarısız 
olursa kendisini çok kötü hissedeceğini söylüyor. Siz ona 

“Sınavda Matematik testinde başarılı olmak senin için 
önemli, başarısız olacağını düşündüğünde kaygılanıyorsun” 
şeklinde bir yansıtma yaptığınızda, hem onu dinlediğinizi, 
duygularını anlamaya çalıştığınızı göstermiş olur hem de 

onu doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol etmiş olursunuz.



Daha İyi Anlamak İçin Sorular Sorun:

Çocuğunuzun kendisini daha fazla ifade etmesine 
olanak sağlayacak sorular sorun. Evet-hayır gibi sadece 
birkaç cevabı olan sorular onun kendini ifade etmesini 

engelleyebilir. Bu nedenle onun daha fazla konuşmasına 
imkân verecek sorular kullanılmadır. 

Örneğin “aldığın bu haberler seni kaygılandırıyor mu?” 
sorusuna sadece evet veya hayır cevabı verilebilir. Ama 

“aldığın bu haberler hakkında ne düşünüyorsun?”  
sorusu çocuğunuza kendini ifade etmek için daha fazla 

fırsat verir.



Açık Olun, Ama Çocuğunuzun Anlayacağı Düzeyde:

Bilgi, duygu ve düşüncelerinizi çocuğunuza aktarırken 
mümkün olduğunca açık olun, fakat onun 

anlayabileceği kelimeleri ve kavramları kullanmaya 
özen gösterin. Küçük çocuğunuz soyut kavramların 

sözcük olarak bilgisine sahip olsa da kavramın ne ifade 
ettiğini tam olarak anlayamayacaktır. O yüzden onunla 
konuşurken onun bildiği kavramları ve onun yaşadığı 
olayları örnek vererek bilgi, duygu ve düşüncelerinizi 

aktarmak yararlı olacaktır. 



Uyumlu Olun:

Daha önce bahsettiğimiz gibi iletişimde sözel 
mesajlar kadar sözel olmayan mesajlar da 

önemlidir. Çocuğunuza bir bilgi, duygu veya 
düşüncenizi aktarırken söylediklerinizle, jest, 

mimik, beden duruşu, ses tonu gibi sözel olmayan 
mesajlarınızın uyum olması onun sizi daha açık bir 

şekilde anlamasını sağlayacaktır.



Nasıl Söylediğinize Dikkat Edin:

Düşünce, duygu ve bilginizi aktarırken ne söylediğiniz 
önemlidir, ama nasıl söylediğiniz çocuğunuzun verdiğiniz 

mesajı alma konusundaki tutumunu etkileyecektir. Bu 
nedenle çocuğunuzun bazı davranışları hakkında 

fikirlerinizi ifade ederken etiketlemelerden ve onun kişiliğine 
yönelik söylemlerden uzak durun. Bunun yerine hakkında 

konuştuğunuz davranışı ifade edin. 
Örneğin “Çok sakarsın, bütün oyuncaklarını kırdın” demek 

yerine “bu aralar eşyalarını koruma konusunda güçlük 
yaşıyorsun” demek çocuğunuzun kişiliğine değil 

davranışına odaklanan bir cümle olacak ve çocuğunuz 
vermek istediğiniz “eşyalarını koru” mesajınızı direnç 

göstermeden algılayabilecektir.



Çocuğunuzun Değil, Davranışlarının Size Olan Etkisini ve 
Duygularınızı Anlatın:

Bazen çocuğunuzun bir davranışı sizi rahatsız ettiğinde kendinizi bu 
davranış yerine çocuğunuzu eleştirirken bulabilirsiniz. Böyle yaptığınızda 

çocuğunuz gerçekte hangi davranışını değiştirmesi gerektiğini ya da ne 
yapması gerektiğini anlamak bir yana sadece suçluluk hissedecektir. Bu 
da onun savunmaya geçmesine ve sizin söylediklerinizi reddetmesine 

neden olacaktır. Bu nedenle değişmesini istediğimiz bir davranış 
hakkında konuşurken önce o davranışı tanımlamalı, bizi nasıl etkilediğini 

ve nasıl hissettiğimizi belirtmeliyiz. 
Örneğin, “Çok terbiyesizsin, sürekli sözümü kesip duruyorsun” ifadesi 

yerine, “Bir konuyu anlatmaya başladığımda araya girdiğinde 
öfkeleniyorum. Sözümü bitirince seni dinleyeceğim” dediğinizde 

davranışının sizin üzerinizdeki etkisini ve sizin duygularınızı 
anlayabilecek ve eleştirilenin kendisi değil “sözünüzü kesme” davranışı 

olduğunu fark edecektir. 



Emir Vermek:

“ Önce odanı topla, oyun sonra.”

Korkuya ve dirence neden olur.



Nasihat Vermek:

“Senin yerinde olsam temizliğime daha fazla dikkat 
eder, böylece hastalıklardan korunabilirdim.”

Çocuğunuza kendi sorunlarını çözmekten aciz, yetersiz 
olduğu mesajını verir.



Şakaya Vurmayın:

“Bütün derslerin çok iyi, ama bundan zayıf aldın ya 
kesin sınıfta kalırsın şimdi.”

Sorunlarına yeterince değer verilmediği mesajını verir.



Yargılamak:

“Sorumluluklarını yerine getirmezsen başka ne 
olmasını bekleyebilirsin ki!”

Kendisini yetersiz hissetmesine neden olur.



Teşhis Koymak:

“Aslında zekisin, ama çalışmıyorsun. 
Başarısızlığının nedeni de bu.”

Tehdit edici ve tedirgin edici olabilir.



Teselli Etmek/Avutmak:

“Arkadaşlarınla aranın açılmasına üzülme, nasıl 
olsa yeni arkadaşlar bulabilirsin.”

Kendini anlaşılmamış hissedebilir. Ya da kendisini böyle 
hissetmesinin doğru olmadığını düşünebilir.



Konuyu Değiştirmek:

“Boş ver arkadaşlarını, gel güzel bir film 
seyredelim.”

Sorunlarla mücadele etmek yerine görmezden gelmek 
gerektiği mesajını verir.



“Duygu Jengası”

Jenga tahtalarının üzerine “sevinç”, “heyecan”, “kaygı”, “öfke”, 
“umut”, “utanma”, “gurur”, “hayal kırıklığı”, “suçluluk”, 
“keyif”, “neşe”,  “şaşkınlık”, “huzur” gibi duyguları yazın. 

Sonra klasik Jenga oyununu oynarken kuleden bir parça alan 
kişi parçada yazan duyguyu en son hangi olaydan sonra 
yaşadığını anlatsın. Diğer oyuncular yorum yapmadan 

dinlesinler. Kule yıkılana kadar oyunu her oyuncuya sıra 
gelecek şekilde sürdürün. 

 Aynı etkinlik duygular oyun zarlarının üzerine yazılarak da 
oynanabilir.

 Çocuğunuzun yaşı küçüldükçe daha az duygu ismi yazılabilir.



“Aile Toplantıları”

Haftada bir günü aile toplantısı günü olarak belirleyin. O gün 
konuşulacaklar konusunda herkesten bir gündem 

oluşturmasını isteyin. Toplantı günü herkesin konuşmak 
istediği konuların konuşulduğundan bütün gündem 

maddelerinin ele alındığından emin olun. Çocuğunuzun 
konuşmalarını yukarıda anlatılan iletişim unsurları ile 

destekleyin.

 Ergenlik dönemindeki çocuğunuz muhtemelen başta itiraz 
edecektir. Fakat göreceksiniz ki sonradan toplantıların en fazla 
konuşanlarından biri o olacaktır.




