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Çocuklar bize dürüstlükle, merakla, 
kırılganlıkla, cesaretle, özgünlükle  

ve coşkuyla yaşamayı öğretmek için 
buradalar–bu kitap onlara adanmıştır.

Özellikle Brian, Kyra ve Marieka’ya…
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SAYGILI ANNE-BABA, SAYGILI ÇOCUK İÇİN NE DEDİLER?

Bu olağanüstü eser, anne-babalar ve çocuklar arasında karşılıklı saygıyı geliş-
tirme konusunda en “derinlere inen” kitap. Yedi Anahtar, ailede yaşanan zor-
luklarla başedebilmenin yollarını gösteren net uygulamalar ve pratik strateji-
ler sunarak, kapalı kapıları açıyor ve herkese birbirinden keyif alma özgürlüğü-
nü sunuyor.

STEPHEN R. COVEY, The 7 Habits of Highly Effective People ve 
The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness kitaplarının yazarı

Çoğu anne-baba çocuklarını cezalandırmaktan vazgeçmiyor çünkü diğer tek 
alternatifin aşırı hoşgörü olduğunu düşünüyorlar. Bazıları da uzun dönem aşı-
rı hoşgörü göstermenin tehlikelerini anlamıyorlar ve kesinlikle cezalandırıcı ol-
mak istemiyorlar. Bu hoş kitap anne-babalara ne aşırı hoş görülü ne de ceza-
landırıcı olan saygılı ebeveynlik araçlarını tanıtarak çocukları için en iyi sonuç-
ları almanın yollarını gösteriyor.

JANE NELSEN, Ed.D., Positive Discipline dizisinin yazarlarından

Gandhi bize “Dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi olmamızı” öğütle-
mişti. Saygılı Anne-Baba, Saygılı Çocuk da, bu bilgece öğüdü güncel hayatımı-
za uygulamamız için bize yol gösteriyor. Kendinizi bilin. Şiddet içermeyen, say-
gılı ve amacı belli, net bir iletişim kurun. Bunu yaparsanız çocuklarınız da size 
aynı şekilde karşılık verir. Bu olağanüstü kitap bunun nasıl olacağını gösteriyor.

MICHAEL MENDIZZA, Touch the Future merkezinin ve Nurturing 
Project’in kurucusu

Şiddetsiz İletişim hakkında daha fazla bilgi için:

Center for Nonviolent Communication (CNVC)
5600-A San Francisco Rd NE Suite A

Albuquerque, NM  87109 USA
www.cnvc.org / cnvc@CNVC.org

Tel: 1-505-244-4041

Türkiye:
Şiddetsiz İletişim Derneği
www.siddetsiziletisim.com
info@siddetsiziletisim.com

Facebook: Şiddetsiz İletişim Türkiye
Instagram: @siddetsiziletisim
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Teşekkür

Bu kitaba katkıda bulunan aşağıdaki kişilere içten teşekkürümü-
zü sunmak isteriz:

Birlikte Çalıştıklarımız
İlk taslağımızı okumak, şekillendirmek ve kitabımıza devamlılık 
katmak için günlerini gecelerine katan editörlerimiz Kyra Freestar 
ve Stan Hodson.

Anlayışı, bu projeye olan desteği, aynı zamanda bin kelimeye 
bedel resimler çizme yeteneği için illüstratörümüz Marty Mellein.

Yıllar boyu bir ebeveynlik kitabı yayınlama vizyonunu taşıyan 
ve bunu mümkün kılan, PuddleDancer Press’ten Meiji Stewart ve 
Neill Gibson. İş hayatlarında Şiddetsiz İletişim sürecini hayata ge-
çirme isteklilikleri ve becerilerini takdir ediyor, onlara hayranlık 
duyuyoruz. PuddleDancer ekibinden Tiffany Meyer ve Shannon 
Bodie’ye de esneklikleri, müsaitlikleri ve sarsılmaz destekleri için 
teşekkür etmek isteriz.

Öğretmenlerimiz
Yıllar boyunca bizle birlikte çalışan, bize danışan ve bu kitabı yaz-
ma cesaretini veren anne-babalar.

Saygılı Anne-Baba, Saygılı Çocuk’un özünde yatan Şiddetsiz 
İletişimi yaratan ve paylaşan Marshall B. Rosenberg.

1986’da Ojai, Kaliforniya’daki okulunda ders vermek üzere bir 
araya geldiğimiz J. Krishnamurti. Onunla sohbetlerimiz sonucu 
pek çok kavram hakkında –örneğin düşünce, korku ve insanı ey-
leme yönlendiren güdüler gibi– ufkumuz genişledi ve Şiddetsiz İle-
tişimi anlayıp bağrımıza basmamızın yolu açıldı.
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Önsöz 

Çocuk yetiştirdiğim günlerin üzerinden epey zaman geçti, ama 
dünya çapında yaptığım atölye çalışmalarında anne-babalar ba-
na sürekli gelip çocuklarıyla yaşadıkları zorlukları paylaşıyorlar. Bu 
zorluklara ben de aşinayım, ama günümüzde aşırı yoğun hayatı-
mızın talepleri ve dış dünyanın etkileri, eskisine oranla çok daha 
endişe verici. Çocuklarımıza her gün binlerce şiddet ve güvensiz-
lik mesajı ulaşıyor. Buna ek olarak, kendimizi tanımlarken, değer 
verdiğimiz şeyler yerine sahip olduğumuz şeyleri öne çıkarmamız 
için bunaltıcı bir baskı yaşıyoruz ve kafası karışan anne-babalar 
yardım çığlığı atıyorlar. Artık bu çığlığa yanıt verme zamanı geldi.

Saygılı Anne-Baba, Saygılı Çocuk, bu konuda etkili bir yanıt su-
nuyor, üstelik hayati öneme sahip bir dönemde: Toplumumuzun 
geleceği ve gezegenimizin esenliği için ailenin temelleri hiç bu ka-
dar önemli olmamıştı. Bu kitaptaki araçlar anne-babaların, ailele-
rinde, toplumda ve dünyada değişim yaratacak ölçüde etkin ve 
etkili olmalarına yardımcı oluyor. Yazarlar şöyle diyor: “Ebeveyn-
lik ediş biçiminiz sadece çocuğunuzu değil, çocuğunuzun gele-
ceğindeki yüzlerce, belki de binlerce insanın hayatını etkiler. Kar-
şılıklı bağlılıkla örülü bu ağı etkilememeyi seçme olanağınız yok-
tur; ancak, nasıl etkileyeceğinizi seçebilirsiniz.” Ben de onlara ka-
tılıyorum. 

Kitabın yazarları Sura Hart ve Victoria Kindle Hudson, günü 
kurtarmayı amaçlayan hızlı çözümlerin ve disiplin tekniklerinin öte-
sine geçerek, iletişim ve ilişki becerilerini temel alan ve ebeveyn-
çocuk ilişkisinin kalitesini ciddi derecede iyileştiren bir yaklaşım 
sunuyor. Anne-babalar, bu kitabın yardımıyla, çocuklarının gelişi-
mine katkıda bulunmayan alışılmış iletişim kalıplarını dönüştürme 
konusunda beceri kazanıyorlar. Bu temel becerileri uygulayarak, 
çocuklarının tam potansiyellerine ulaşabilecekleri, duygusal ola-
rak güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturabiliyorlar. 

Hepimiz bu dünyaya, bir bütünün parçası olduğumuz duygu-
suyla ve birbirimizden destek alma ihtiyacıyla geliyoruz. Aynı za-
manda doğal bir şefkat duyusuyla doğuyoruz. Ancak yaşadığımız 



SAYGILI ANNE-BABA, SAYGILI ÇOCUK14

deneyimler –evlerde, okullarda ve kurumlarda ihtiyaçlarımıza say-
gı gösterilmediği durumlar– bu doğal halimizin bozulmasına ne-
den oluyor. Ya ihtiyaçlarımızı karşılamak için talepler, zorlamalar 
ve benzeri şiddet davranışları içeren “güç kullanma” taktiklerine 
yöneliyor ya da ihtiyaçlarımızın önemli olduğunu tümden unuta-
biliyoruz.

Saygılı Anne-Baba, Saygılı Çocuk, çocuğun davranışını anla-
manın ve yanıtlamanın yeni yollarını sunuyor. Bu kitapta sunulan 
araçları kullandığınızda, çocuklarınızla aranızda bir güven teme-
li kuracaksınız. İhtiyaçlarına saygı duyulduğu güvenli bir ev orta-
mının desteğine sahip çocukların, sağlıklı ve üretken hayatlar ge-
çirmeleri çok daha olası. Bu güven ortamı, kuvvetli bir özsaygının 
başlangıcının ve dünyanın her yerinde anne-babaların çocuklarıy-
la sağlamak istedikleri karşılıklı saygı ve sevgi dolu ilişkinin teme-
li oluyor. 

Bu son derece pratik ve önemli kitapta, çocuklarınızı dünyaya 
gerçekten hazırlayabilmek için ihtiyacınız olan araç ve becerileri 
öğrenebilirsiniz. Nereye gidecek olurlarsa olsunlar, onları duygu-
sal açıdan eğitimli ve başkalarıyla karşılıklı bağlarının farkında ola-
rak gönderirsiniz. Güvenin geliştiği ve tüm ihtiyaçların saygı gör-
düğü bir yuva yaratarak çocuğunuzun kendi potansiyelini keşfet-
mesine yardımcı olur, kendi müstakbel ailesine, topluma ve geze-
genimize ömür boyu katkı sunacak bir birey haline gelmesini sağ-
larsınız.

Bu kitabı okumakla kalmayın. Anlatılan ilkeleri hayata geçirin. 
Onları eşinizle, arkadaşlarınızla, çocuklarınızla paylaşın. Bu değişi-
min gerçekleştirdiği her ebeveyn ve her ev, tüm ihtiyaçların barış-
çıl şekilde karşılandığı bir dünya yaratma yolunda bir adım olacak.

Dr. Marshall B. Rosenberg
Şiddetsiz İletişim Merkezinin kurucusu ve eğitmeni

Nonviolent Communication: A Language of Life  
(Şiddetsiz İletişim: Bir Yaşam Dili), Speak Peace in a World of Conflict  
(Çatışma Ortamında Barış Dili) ve Raising Children Compassionately  

kitaplarının yazarı
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Giriş 

Bu kitap, ebeveynliğin insanların giriştiği en önemli, en ödüllendiri-
ci ve en zorlu faaliyetlerden biri olduğu inancıyla yazıldı. Anne-ba-
ba ve çocuklar arasında saygı ve işbirliği yaratmanın vurgulandığı 
kitapta, belirli ebeveynlik becerilerini devreye sokacak 7 anahtar 
tanıtılıyor. Bu beceriler ebeveynlik konusunda net bir amaca sa-
hip olmayı, davranışlara odaklanmayıp onları harekete geçiren ih-
tiyaçlara bakabilmeyi ve sonuca ulaşmak için etkin çözüm ve uy-
gulamalar seçebilmeyi de kapsıyor.

Yirmilerimizde yeni anne olduğumuz, otuzlarımızda ilkokul-
lu, kırklarımızda liseli çocuklarımıza annelik ettiğimiz hallerimizi 
hâlâ net bir şekilde hatırlıyoruz. Tüm bu süre boyunca deneyim-
lediklerimiz, toplumun yaygın ebeveynlik anlayışına aykırı düşü-
yordu. Çocuklarımızda, etkileşim kurmak ve bir şeyler öğrenmek 
istediğimiz hayranlık verici bir bütünlük keşfettik. Çocuklarımız-
la birlikte büyümenin, beraber öğrenmenin, onlarla olan etkileşi-
mimiz aracılığıyla dünyaya dair daha derin bir anlayışa varmanın 
mümkün olduğunu gördük. Ancak, 1970 ve 80’lerde, anne-baba-
ların bu konuda bulabildiği desteğin çoğu aile içi anlaşmazlıkla-
rı azaltmaya ve çocuklarla birlikte geçirilen zamanın tadını çıkar-
maya değil, anlaşmazlıkları çocukların davranışını yöneterek ida-
re etmeye odaklıydı.

Ebeveynlikte davranış yönetimi yaklaşımı bugün de hâlâ ge-
çerlidir. Her yıl yayınlanan yüzlerce makale ve kitap, anne-baba-
ların çocuklarına istediklerini yaptırabilmeleri için suçluluk, utanç, 
övgü, cezalandırılma korkusu ya da ödül vaadini kullanmalarını 
öğütlüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu yaklaşım biraz yumuşadı. Artık 
yürürlükte olan yaklaşımlar –çocukların davranışlarının doğal so-
nuçlarını yaşamalarına izin verme, istenmeyen davranışlarda “ara 
verme” süresi kullanma, olumlu teşviklerde bulunma gibi– kulağa 
daha dostça geliyor ama nihai amaçları hâlâ aynı: Çocukların dav-
ranışını kontrol etmek.

Tanıdığımız anne-babaların çoğu davranış yönetimi yaklaşım-
lardan en az birkaçını denemiş ve memnun kalmamıştı. Sunulan 
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ipuçları ve yöntemler, çocuklarında görmek istedikleri davranışla-
rı yaratmakta ve anlaşmazlıkları azaltmakta bir süre için işe yarasa 
da, kazanımlar her zaman kısa vadeli oluyor ve hep ağır bir bedel 
ödenmesini gerektiriyordu. Bu anne-babalar çocuklarının davranı-
şını patronluk taslayarak, bedel ödeterek ve ödüllerle motive ede-
rek yönetmeye çalıştıkça, iktidar kavgaları, bağrış çağrışlar, çarpı-
lan kapılar, soğuk bakışlar ve gözyaşları da artıyordu. Çoğu ebe-
veyn bize davranış yönetimi yaklaşımını sürdürmenin zor olduğu-
nu, çünkü kendi ebeveynlik güdülerine ve çocuklarıyla iyi niyetli, 
içten bir bağlantı kurma arzularına ters düştüğünü ifade etti. 

Ne Yaşarsanız Onu Öğrenirler
Saygılı Anne-Baba, Saygılı Çocuk, davranış yönetimi ebeveynliği-
ne karşı yepyeni bir alternatif sunuyor. İyi haber şu: Anlaşmazlıkla-
rı çözmek için çocuğunuzun davranışını nasıl değiştireceğinizi bul-
manız, onu herhangi bir şekilde yönetmeniz gerekmiyor. Bizim sa-
vunduğumuz ebeveynlik bundan çok daha basit ve içgüdüsel. Ay-
nı zamanda anne-babaların ve çocukların kısa ve özellikle de uzun 
vadede ihtiyaçlarını karşılamakta çok daha etkili. Bu yaklaşım, ço-
cuklarınızla en bağlantılı olduğunuz zamanlarda hissettiğiniz gü-
zel duygular üzerine kurulu ve değiştirebileceğiniz tek davranışa 
yani kendi davranışınıza hitap ediyor. Bunun güzel tarafı, siz kendi 
davranışınızı değiştirdiğinizde, çocuğunuzun da davranışının de-
ğişiyor olması.

Ebeveynin işinin çocuklarına kültürel değerleri öğretip kabul et-
tirmek olduğuna dair yaygın bir inanç vardır. Bunu yapmak için 
kullanılan alışılmış yöntemler nutuk çekmek, tavsiye vermek, ta-
leplerde bulunmak ve davranış düzeltmektir. Bu öğretmen ebe-
veyn yönelimi maalesef yılgın anne-babalara, sinirli çocuklara ve 
bolca anlaşmazlığa neden olur. Siz çocuklarınıza kültürel değerle-
ri öğretmek için elinizden geleni yaparken, onlar da kendi karar-
larını verebilmek ve özsaygılarını geliştirmek için ellerinden gele-
ni yapmaktadır. Sıklıkla öğrendikleri tek şey, size ve tavsiyelerinize 
kulak asmamak olur. Sizin beklentilerinize uymayı nasıl da bece-
remediklerini onlara hatırlatacak yeni bir nutuk, öğüt ya da ültima-
tomla karşı karşıya kalmamak için sessiz kalmayı tercih ederler. 

Bir ebeveyn olarak tabii ki çocuklarınız üzerinde bir etkiniz ol-
sun istersiniz; onlara bazı değerleri aktarmak, hayattaki mutluluk 
ve başarılarına katkıda bulunacak şekilde yol göstermek istersiniz. 
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Önemli olan, çocuklarınız üzerinde en büyük etkiyi nasıl yaratabi-
leceğinizdir: Onlara nutuk çekip ağızlarının payını vererek mi, yok-
sa onlarla değerlerinizi paylaşıp kendi hayatınızı da bu değerlere 
uygun şekilde yaşayarak mı?

Herkesin bildiği gibi, davranışlar söylenenlerden her zaman 
daha etkilidir. Nitekim araştırmalar, ömür boyu öğrenilenlerin yal-
nızca yüzde 5’inin eğitimden kaynaklandığını gösteriyor: Aklımız-
da kalanların yüzde 95’i aileden ve toplumsal etkileşimlerden ge-
liyor.(1) Büyük ihtimalle siz de çocuklarınızın, sizin söyledikleriniz-
den çok yaptıklarınızdan bir şeyler öğrendiğini biliyorsunuz. Kar-
deşlerin birbiriyle konuşma biçimlerinde kendi sesinizi duyuyor 
olabilirsiniz. Ya da çocuklarınızın sizinle iletişimde kullandığı akıl 
yürütme biçiminin, sizin onlara karşı kullandığınızla aynı olduğunu 
fark etmiş olabilirsiniz.

Bir an için kendi anne-babanızdan öğrendiklerinizi düşünün. 
Öğrendiklerinizin çoğu onların size söylediklerinden mi kaynakla-
nıyor? Size söylediklerinin yarısını bile hatırlıyor musunuz? Yoksa 
öğrendiğiniz şeylerin çoğu onların yaptıkları şeylerden, yani hayat-
larını yaşama biçimlerinden mi kaynaklanıyor? Çoğu ebeveyn, ço-
cuklarına ne yapmak istemediklerini kendi anne-babalarıyla yaşa-
dıkları acı dolu deneyimler sayesinde öğrendiklerini söylüyor. Teş-
kil ettikleri örnek ister olumlu ister olumsuz olsun, kendi ebeveyni-
nizin eylemleri, sizin ebeveynlik etme biçiminizin ve şu an sürmek-
te olduğunuz hayatın ardındaki temel itici güçtür.

Çocukların, kendi değerlerine sadakat gösteren ve dürüstçe 
yaşayan anne-babalara ihtiyaçları vardır. Her ebeveyn, çocukların 
ne öğrenmeleri ve nasıl yaşamaları konusunda örnek olma şansı-
na sahiptir. Bu bir fırsat ve bir davettir; çoğu ebeveyn için de, ha-
yatta neyi anlamlı bulduğu konusunda netleşmesi ve bu değerle 
uyum içinde yaşamak için, elinden gelenin en iyisini yapması için 
yeterince iyi bir nedendir.

Burada amaç mükemmel olmak değil, kendinize sadık kala-
rak, sizin için neyin önemli ve gerçek olduğuna dair net bir fikir-
le yaşamaktır. Mükemmel anne-baba olma fikrinden vazgeçmek 
muazzam bir rahatlama sunabilir. Çünkü o zaman işleri mahvedip 
değerlerinize uymayan bir şeyler yaptığınızda (ki yapacaksınız da) 
kendinizi kınama girdabına kapılmazsınız; bunun yerine çocukları-
nıza karşı dürüst olma fırsatının tadını çıkarabilir, dürüstlüğün neye 

(1) Men dizza ve Pearce, Magical Parent, Magical Child.






