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Etkili Aile İletişimi 

 

Çocuklar için aile; dış dünya ile ilk etkileşim gerçekleştirdikleri ve iletişimi öğrendikleri 

yerdir. Aile ile kurulan ilişkiler, çocukların kendi çevreleri ile ilişkilerini nasıl yürüteceğini 

gösterir. Ailenin çocukla kurduğu ilişki, sorunlarına verilen tepkiler, çatışma çözme yöntemleri 

çocukların hem ebeveynleri ile hem de sosyal çevreleri ile iletişimini olumlu/olumsuz anlamda 

etkiler. Bu sebeple ailede kurulan iletişimin güvene dayalı, sevgi dolu ve tutarlı olması; 

çocukların olumlu ilişkiler yürütmelerine yardımcı olur. 

İletişim, sözel ve sözel olmayan mesajları içerir. Sözel olmayan iletişim; jest ve 

mimikleri yani vücut dilini de barındırır. İletişim konusunda yapılan araştırmalar iletişim 

kurarken; sözel mesajlardan çok, sözel olmayan mesajların iletişimin karşıdaki kişi tarafından 

nasıl algılandığını belirlediğini göstermektedir.  

 

Etkili Bir İletişim İçin Nelere Dikkat Edilmeli? 

 

● Aile içinde kurulan iletişimde en önemli unsurlardan biri aile üyelerinin birbirini etkin 

şekilde dinlenmesidir. Etkin dinleme karşıdaki kişinin gözlerine bakarak, konuşma 

esnasında başı hafifçe sallayarak, jest ve mimikleri kullanarak yani; bedenen ve zihnen 

o anda kalarak gerçekleşir. İletişimi tek taraflı sürdürmemek, karşıdaki kişinin sözünü 

kesmeden, duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak oldukça önemlidir. 

● Çatışma yaşamak aile ilişkilerinde oldukça normal kabul edilen bir durumdur. Etkili 

iletişim kurabilen aileler sorunlarına konuşarak çözümler üretebilir. Her aile, üyesinin 

söz hakkına sahip olduğu ve fikirlerini dile getirdiği ortamlar yaratabilir. Yaşanan 

çatışmalarda çocuklarla iletişim kurarken ebeveynlerin kendine sorması gereken bazı 

sorular vardır.  

Ne yaşadı? Ne söylüyor? Ona nasıl bir mesaj iletmek istiyorum; bu mesajı nasıl 

iletebilirim? 
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Bir kriz anında yaşanan durum ile ilgili çocuğu dinlemek, duygularına odaklanarak 

anlamaya çalışmak yapılması gereken ilk iştir. Ardından ebeveynler olarak bu 

davranışın altında aslında nasıl bir ihtiyaç yatıyor olabileceğini düşünmek faydalı 

olacaktır. Bunlar anlaşıldığında çocuğa asıl iletilmek istenen mesaj verilebilir. 

● Çocuklara anlaşıldıklarının hissettirilmesi, yaşadığı zor durumlar karşısında 

ebeveynleri olarak onun yanında olduğunuzu, değerli olduğunu hissettirmek aile 

içindeki iletişimi güçlendirir. Bu doğrultuda, aile üyelerinin birbirine teknolojiden uzak 

zamanlar yaratması, etkileşimin yoğun olacağı etkinlikler yapmaları da ilişkileri olumlu 

yönde etkilemektedir. 

● İstenmeyen bir davranış meydana geldiğinde karşıdakinin kişiliğine değil davranışına 

yorum yapmak oldukça önemlidir. Bu noktada “ben dili” ve “sen dili” nin kullanımına 

dikkat edilmelidir. Ben dilini kullanmak; istenmeyen davranış karşısında hissedilen 

duyguları, suçlamadan ve eleştirmeden karşıdaki kişiye aktarmayı sağlar. Örneğin;  

kardeşler arasında çıkan bir çatışmada çocuklarınıza: “hep kavga ediyorsunuz, 

sorunlarınıza çözüm bulamayıp birbirinize zarar veriyorsunuz” demek yerine “birbirinizi 

ittiğinizde düşüp yaralanmanızdan korkuyorum ve bu durum beni üzüyor” şeklinde 

duyguları ön plana çıkaran ve yargısız bir iletişim dili kullanılması uygun olacaktır. 

İstenmeyen davranış yerine, gerçekleşmesi istenen davranışa geri bildirim verildiğinde 

çok daha net ve somut bir şekilde istenen davranışa vurgu yapmış olursunuz. Örneğin;  

“koşma” demektense “hadi biraz yavaş yürüyelim” şeklinde bir ifade kullanarak istenen 

davranışa dikkat çekebilirsiniz. 

Unutmayınız ki,  iletişim kurarken ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimizin de büyük 

önemi vardır.  

● İletişim kurarken sihirli sözcükleri kullanmak iletişimi güçlendirmeye yardımcı 

olmaktadır. Kurulan iletişimde; teşekkür etme, özür dileme, lütfen kelimesini daha sık 

kullanma, iltifat etme, aile üyelerinin birbirini cesaretlendirmesi ve desteklemesi etkili 

iletişimin gelişmesini sağlayacaktır. 
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● Aile içinde kurulan ilişkide, yaşananlara karşıdaki kişinin gözünden bakabilmek yani 

empati yapabilmek güçlü bir iletişimin unsurlarındandır. Çocuğunuzun ya da eşinizin 

yerine kendinizi koyarak nasıl hissediyor olabileceği ile ilgili fikir yürütmeye ve farklı bir 

bakış açısından durumu değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Herkesin bazen 

sakinleşmeye, duygularını düzenlemeye ihtiyaç duyabileceğini unutmamak ve bu 

noktada kendinize şefkatle yaklaşarak sakinleşmenin, ardından yaşanan durumu 

değerlendirmenin aile ilişkilerine de olumlu yansımaları olacaktır.  

 

Duyguların farkına vararak; aile içinde güvene dayalı, etkili bir iletişim sürdürmeniz 

dileğiyle... 
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