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ÖNSÖZ 

Toplumun en temel birimini oluşturan ailenin, fertleri 
arasındaki iletişim ve etkileşimi kuvvetlendirmek, iyileştir-
mek, bunun sonucu olarak da toplumun güçlenmesi, birbi-
rine  kenetlenmesi ve daha da ileri gitmesini hayal ederek 
yazdığım "Kitaplarla ve Filmlerle Aile Eğitimi" isimli kitabı-
mın birinci baskısının bitmesinin, insanımızın aileye ve eğiti-
me verdiği önemi göstermesi bakımından beni son derece 
mutlu ettiğini belirtmek isterim. 

Bireysel/toplumsal rahatsızlık ve sorunların hemen hep-
sinin bireylerin henüz daha aile ortamındayken yaşadık-
larının bir sonucu olarak ortaya çıktığı, pek çok psikolojik 
kuram ve gözlem sonucunda da doğrulanmaktadır. Bu ne-
denle, aldığım eğitimlerin ve  sosyal sorumluluk hislerimin 
bir gereği olarak ortaya çıkan bu eserin daha geniş kitlelere 
ulaşarak, aile içerisinde çocuklarımızla kuracağımız sağlıklı 
iletişim ve eğitim yolunda farklı  bir bakış açısı kazandırma-
sını ümit ediyorum. 

Yeni baskıda tüm bölümler tekrar gözden geçirilmiş olup 
çeşitli ekleme ve düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 15. bölüm 
olarak "İhmal ve İstismar" teması kitaba eklenmiştir.

Uzun bir uğraş, emek ve gayret sonucu meydana gelen 
bu eserin ikinci baskısının da okuyucularıma faydalı olması 
en büyük temennimdir.

Fatih PULAT

Mart 2018

Balıkesir





1. BÖLÜM
AİLE İÇİ İLİŞKİLER

Danışman: Meyveler yaşamımız için gerçekten gerekli 
ve çevremizde bulunan en önemli besin kaynaklarındandır. 
Neredeyse her gün bir meyve ile etkileşim halindeyiz. Şimdi 
düşünebildiğin kadar fazla meyveyi gözünün önüne getir-
meni istiyorum. Hangi meyve sana daha çok benziyor, bana 
söyleyebilir misin? 

Danışan: Biraz düşüneyim… Aslında meyve deyince aklı-
ma ilk muz geliyor, onun tadını çok seviyorum.

Danışman: Peki, adından başka seninle ortak bir özelliği 
olabilir mi “muz”un?

Danışan: (Sessizlik) Düşününce aslında bir özellik daha 
var gibi…

Danışman: Bunu benimle paylaşmak ister misin?

Danışan: Muz ilk başta hayata bir aile içerisinde başlıyor. 
Hayatını bir süre aile fertleriyle geçiriyor fakat daha sonra 
ailesinden koparılarak ayrılmak zorunda kalıyor. Aynı benim 
gibi… 

Danışman: Benim gibi derken neyi kastediyorsun?

Danışan: Ben size bunu daha önce söyleyememiştim, fa-
kat annem ve babam kâğıt üzerinde evli bile olsalar ayrı ya-
şıyorlar. Ve bunu diğer arkadaşlarımla da paylaşamıyorum. 
Aynı muz parçalarının gruptan ayrıldığı gibi benim ailem de 
birbirinden ayrıldı…
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Yukarıdaki konuşma okulumda bulunan öğrencim ile 3. 
görüşmemizde aramızda geçen bir diyalogdur.  Öğrencimin 
kendisiyle ilgili bu içgörüsünü harika bir metaforla anlat-
masına hem şaşırmış hem duyguları için üzülmüş hem de 
bu bilinçli sözleri için sevinmiştim. Burada ailenin ne kadar 
önemli olduğunu, aile olmanın gereklerini yerine getirmese 
de varlığının bile çocuklar için ne kadar değerli olduğunu bir 
kez daha gördüm. 

İletişim bir aktarım sanatıdır. Duygularımızı, düşünceleri-
mizi sözlü ya da sözsüz olarak sayısız farklı yolla karşımızda-
kine aktarma sürecidir. Ve çoğu zaman bu iletişim biçimimizi 
karşımızdaki bireye göre şekillendiririz. Aile içi iletişim ise, 
bu karşılıklı etkileşim kanallarının daima açık olduğu bir sü-
reci ifade eder. 

Çocuklarımızı ne kadar anlıyoruz ya da onlarla iletişim 
kurarken onların gelişim düzeylerine inebiliyor muyuz? Ço-
cuklarla konuşurken şuna mutlaka dikkat etmeliyiz: Onlar 
kesinlikle bizim gibi düşünemezler ve onlara bir şey anlatır-
ken sabır, sebat göstermezsek istediğimizi etkili bir şekilde 
aktaramayız. Anlamadıklarında ya da çabuk unuttuklarında 
dünyanın sonuymuş gibi bağırıp çağırarak çocuğun benliğini 
zedeleyici kelimeler kullanmamalıyız.

Yeri gelmişken Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Aydaki Kadın” 
isimli kitabından bir alıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Başka yerime isabet etseydi, muhakkak ölürdüm. Fakat 
kelimeler böyleydi. İnsanın doğrudan doğruya kalbine veya 
gözüne yahut kafatasına gelmezlerdi. Düşünce denen o 
acayip ve gizli şeye, o jelâtin yığınına isabet ederlerdi. Onun 
için birdenbire öldürmezler; bir daha kaybolmamak, sizi bı-
rakmamak için oraya gömülürler; oradan yavaş yavaş, gizli 
ve açık, sizi zehirlerlerdi.”
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Okulumuz yatılı olduğu için öğrencilerin çoğu köylerden 
gelmekte ve aile ilişkileri çok parlak olmamaktadır. Hatta 
toplantılar için okul idaremizle birlikte tek tek velileri ara-
dığımızda bile tarla işlerini, yörenin geçim kaynağı olan tur-
şuluk salatalık ekimini ve hayvanların bakımını öne sürerek 
gelmek istememektedirler. Birbirinin neredeyse aynısı olan 
bu bahaneler sonucunda ilk toplantımızda: “Tarla işlerine, 
hayvanlarınıza verdiğiniz değeri, önemi ve emeği çocukla-
rınıza da verirseniz; tarlaya ektiğiniz tohumdan daha çok 
yarar getirecek bir tohumu çocuklarınızın kalbine serpmiş 
olursunuz!” sloganı ortaya çıkmıştı.

Aile içi iletişim konusunda her zaman sıkıntı yaşamakta-
yız. Aslında bunun en büyük nedeni hem duygularımızı tam 
olarak ifade edemememiz hem de bunu nasıl yapacağımızı 
bilemememizdir. Örneğin, çocukluk dönemindeki bir birey 
veya ergenlik dönemindeki bir bireyle kuracağımız iletişim 
aynı olmayacaktır. Her iki dönemin de kendine has özellikle-
ri, önem ve arz eden öncelikleri bulunmaktadır. Bu konuda 
ilk olarak Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam” kitabından bir ör-
nek vermek istiyorum:

“Okuldan suratımda çürükler, tırnak yaralarıyla döndü-
ğüm günler babam, ‘Görürsünüz, adam olmayacak bu ço-
cuk.’ derdi. Konuşmazdım. Sevinirdim. Babam adamsa ben 
olmayacaktım. ‘Büyüyünce bıyık bırakmayacağım.’ derdim 
kendi kendime. Ertesi gün daha çok dövüşürdüm. Ötekiler 
benden yıldılar. Öğretmenler babama yazarlardı. İyi ki oku-
mamı istemiyordu. Yoksa ona inat okumazdım. ‘Okuyup da 
ne olacak? İş adamı olmalı.’ derdi. Teyzem ona çıkışırken, 
ben iş adamı olmamaya karar verdim. Bazı kere teyzem 
bana büyüyünce ne olacağımı sorardı. ‘Bilmiyorum’ derdim. 
‘Komisyoncu olmayacağım ben.’ Gülerdi. Başını sallar, ‘Sen,’ 
derdi, ‘bu kötü adamın yüzünden azap çekeceksin.’”
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Baba ve çocuk arasındaki ilişkiye dair harika bir örnek 
olan bu alıntıda, babanın kopuk iletişimini ve sevgi içerme-
yen davranışlarını; bu durumun çocukta uyandırmış olduğu 
zıtlıkları görebilmekteyiz. Buna benzer durumlarda, bireyin 
aile fertleriyle kuramadığı sağlıklı iletişim, bireyi madde kul-
lanımına, telefon ve bilgisayar bağımlılığına iten en büyük 
faktörlerdendir. Çocuk, aile içindeki iletişim ve sevgi eksikli-
ğini gidermek için ikame nesneler arar. Bu bazen cep telefo-
nu, bilgisayar; bazen de alkol ve sigara olur.

Çocuğun doğumundan itibaren anne ile kurduğu ilişki ne 
kadar değerliyse baba ile kurulan ilişki de çocuğun sağlıklı bir 
kimlik geliştirmesinde o kadar değerlidir.

Ergen bir birey ve babası arasındaki ilişkiyi anlatan bir di-
ğer örnek de Emrah Serbes’in “Erken Kaybedenler” isimli 
kitabında bulunmaktadır. Ergen bir gencin duygularını ve 
hayata bakış açısını anlatan harika diyalog şu şekildedir:

Baba: Apartmanın girişindeki lambayı sen mi kırdın Bü-
lent?

Oğlu: Hangisini?

Baba: Otomatik yanan, sensörlü lamba.

Oğlu: Hayır.

Baba: Komşu görmüş, yalan söyleme. Süpürge sapıyla kır-
mışsın dün gece.

Oğlu: (Önüme baktım.)

Baba: Neden kırdın?

Oğlu: (Cevap yok.)

Baba: Hasta mısın evladım? Söyle bana, neyin var, neden 
kırdın lambayı, yapma böyle…

Oğlu: Kırdımsa kırdım, ne olacak! Çok mu değerliymiş?
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Baba: Lamba senden değerli mi evladım, lambanın .........., 
lamba kim? Yöneticiye de dedim. Lambanızı ......., kaç paraysa 
veririz. Sen değerlisin benim için.

Oğlu: Beni görünce yanmıyordu baba.

Baba: Nasıl ya?

Oğlu: Görmezden geliyordu, yanmıyordu. Kaç sefer yok 
saydı beni.

Baba: E beni görünce de yanmıyordu bazen, böyle el salla-
yacaksın havaya doğru, o zaman yanıyor.

Oğlu: Hadi ya! Sahiden mi?

Baba: Evet. Ucuzundan takmışlar. Bizimle bir alakası yok.

Oğlu: (Babama sarıldım yıllar sonra.)

En çok beğendiğim diyaloglardan birini barındıran bu 
alıntı da, bize şu mesajı net bir biçimde vermektedir: İletişim 
kurarken çocuğumuzun ilgi ve ihtiyaçlarını, gelişim özellikle-
rini kesinlikle göz önünde bulundurmalıyız.

Sesimizi hafifçe yükselttiğimizde bile bize sert tepki gös-

teren çocuğumuza hemen “asi”, “konuşulmaz bununla” 

gibi etiketler yapıştırmamız kesinlikle yanlıştır. Bu ani parla-

ma ve öfkelenmelerin, içinde bulunulan dönemin getirdiği 

davranışlar olduğu bilinmeli ve uygun biçimde bu sürecin 

yönetilmesi gerekmektedir. Ve bu süreçte kulaktan dolma 

bilgilerle değil bir uzmandan gerekli bilgileri alarak hareket 

etmeliyiz. Nasıl ki aniden rahatsızlandığımızda doktora, 

arabamız bozulduğunda servisine başvuruyorsak çocuğu-

muzla ilgili bir problem yaşadığımızda da mutlaka işin uz-

manına başvurmalıyız.
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Yukarıdaki alıntıda gördüğümüz gibi gençlerin en çok 
sıkıntı yaşadıkları durumların başında görmezden gelinmek 
bulunmaktadır. Ya da biraz daha halk arasındaki tabiriyle 
adam yerine konulmamak… Bu durum gençlerde değer-
sizlik hissini ortaya çıkarmaktadır. Evde alınacak kararlarda 
çocuklarımıza söz hakkı vermemiz aile içi ilişkilerimize de 
olumlu biçimde yansıyacaktır.

Çocuğumuz ile ilgili başkasından bir şey öğrendiğimiz-
de ilk düşünmemiz gereken  “Neden bana söylemedi?” 
sorusu olmamalıdır. Bunun yerine “Ben ne yapmış olabili-
rim de çocuğum bunu benden gizleme ihtiyacı duymuş?” 
sorusu olmalıdır. Düşük notlar, yapılan hatalar ya da özel 
hayatıyla ilgili konular... Bu konularda çocuğumuzun bizim-
le iletişime geçmeyip suskun kalması, benzer durumlar kar-
şısında takındığımız tavırlardan kaynaklanmaktadır. Böyle 
bir durumla karşı karşıya kaldığımızda öncelikle kendimizi 
sorgulamalı ve çocuğumuzla bu konudaki fikrini demokratik 
bir şekilde tartışmalıyız.

Ergen bireylerin velilerine bu noktada bir öneri sunmak 
istiyorum. Evde oda temizliği konusunda veliler sıklıkla 
problem yaşadıklarını belirtmektedir. Değerli veliler, evde 
çocuklarınıza özgür olabilecekleri bir alan bırakın. Orada 
canı nasıl istiyorsa öyle davransın, tam bir özerkliğin oldu-
ğu alanı olsun. Çamaşırları yerde, kitapları dağınık olsun. 
Fakat aynı düzensizliği ve dağınıklığı odasının bir santim 
dışında gösterirse bu konuda gerekli yaptırımı uygulayın. 
İkinci tip ceza dediğimiz mahrum bırakma yöntemi bu nok-
tada etkili olacaktır. Örneğin; sorumluluklarını yerine getir-
meyen çocuğunuzun, sevdiği bir aktivitesini ya da eşyasını be-
lirli bir süre elinden alabilirsiniz. Ama ne olursa olsun, evde 
çocuğunuza kendini ifade edebileceği özel bir alan bırakın.
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