
 
 

İLETİŞİM KURMA 
 

Bütün kişiler arası ilişkilerde olduğu gibi çocukla ebeveyn arasındaki ilişkinin de yapıtaşı 
iletişimdir. İletişimin temelinde karşıdaki kişinin ne söylemek istediğine odaklanmak kendi 
söylemek istediğimiz şeyi karşımızdaki kişiye saldırmadan, suçlamadan ifade etmek vardır. Çocuk 
aile içerisindeki bireylerin model olması yoluyla ilk iletişim becerilerini ebeveynlerinden kazanır. 
Çocukların çatışma çözme becerisi kazanmaları ve sağlıklı şekilde kendini ifade edebilmeleri için 
ebeveynler kendi iletişim tarzlarına özen göstermeli ve bu konuda model olmalılardır. Zira 
çocukların hayatları boyunca iletişimi becerilerine ihtiyaçları olacaktır.  

DİNLEMEK.. AMA NASIL?  
Çocuğunuzu dinlerken tüm dikkatinizi ona vermeli, o anda uğraştığınız işleri bir yana 
bırakarak ne anlatmaya çalıştığına dikkat etmelisiniz  

Sadece söylediklerine değil aynı zamanda nasıl söylediğine de dikkat etmeniz gerekmektedir. 
Bedensel ipuçları bize bu konuda bilgi verir. Anlatmak istediği konu hakkında konuşurken neşeli 
mi, rahat mı, bedeni gergin mi vs. Örneğin, neşeli bir konu anlatırken bedeninin gergin olduğuna 
dair ipuçları yakalarsanız aslında o konuyla ilgili dile getiremediği endişeleri olduğunu fark 
edebilirsiniz.  

İletişimin kuvvetlenmesi için aktif dinlemeniz gerekir. Uygun bulmadığınız bir şey bile anlatsa 
sözünü kesmeyin, lafını bitirmesini bekleyin. Konuşurken göz kontağını bırakmamanız ve 
anlatımını desteklemek için ‘Evet…’ ‘Yaaa, öyle mi...’ gibi sözcüklerle onu cesaretlendirmeniz 
iletişimi devam ettirecektir.  

İletişimi devam ettirmenin bir diğer yolu da açık uçlu sorular sormaktır. Böylelikle daha 
ayrıntılı bilgi edinir ve onu önemseyip, dinlediğinizi göstermiş olursunuz.  
 
İletişim Kazalarını Önlemenin En İyi Yolu..  
Çocuğunuzu dinledikten sonra kendi kelimelerinizle çocuğunuzun söylediklerini özetlemeniz 
onu doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek için gereklidir.  

Dinlerken söyledikleri ve beden dili kadar duygularına da odaklanın. Çocuklar yaşadıkları 
olaylarda düşünceleri ve duyguları arasındaki bağı kurmakta zorluk çekebilirler. Geri bildirim 
verirken çocuğunuzun anlattıklarıyla duygusunu beraber vermeniz hislerini fark etmesini ve dile 
getirmesini kolaylaştıracaktır.  
 



İyi Anlatıcı da Olmak Gerek İyi Dinlemek Yetmiyor  

Çocuğunuza ondan ne istediğinizi, ne hissettiğinizi ve ne düşündüğünüzü ifade ediş biçiminiz 
önemlidir. Bunun için ‘ben’ mesajlarını öğrenmelisiniz.  

‘Ben’ dili karşınızdaki kişiyi suçlamadan, ona saldırmadan ve yargılamadan ne istediğinizi, 
düşündüğünüzü ve hissettiğinizi ifade etmenizi sağlar.  
 
Ben Dilini Kullanma  
Cümledeki ‘sen’ öznesini değiştirip yerine ‘ben’ koyarak yeniden yapılandırmaya dayanır. En basit 
şekliyle şu örnekte olduğu gibi:  
‘Sen beni anlamıyorsun’ demek yerine ‘Beni anladığını düşünmüyorum’ şeklinde ifade etmek, 
karşımızdakine sesimizi duyurmamızda kolaylaştırıcı olacaktır.  
Bu dili çocuklara uyarladığımızda üç adımda uygulanabildiğini görürüz.  
1) Bizi rahatsız edene olayı ya da durumu tanımlamak  

2) Bu olay ya da durumun bizde uyandırdığı duyguyu ifade etmek.  

3) Son olarak da bu durumun sizde nasıl bir sonuç doğurduğunu ve neye ihtiyaç duyduğunuzu 
söylemek. Örn: ‘Kıyafetlerini yere atmandan çok rahatsız oluyorum ve toplamak zorunda 
kalmaktan öfke duyuyorum. Kıyafetlerini en azından sandalyende toplarsan bana yardım etmiş 
olursun’  
 
Bu iletişim becerilerini öğrenmek büyük önem taşımakla beraber başta yeterli olmaması 
muhtemeldir, çünkü bu dili yerleştirmemiz için sıklıkla uygulamamız, tekrarlamamız gerekir. Biz 
öğrendikten sonra çocuklarımıza iletişim konusunda model olmak bütün hayatları boyunca 
kullanabilecekleri işlevsel bir armağan sunmak demek olacaktır.  


