BEŞ SEVGİ DİLİ

Warning: strtotime() [ function.strtotime ]: It is not safe to rely on the system's timezone
settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set()
function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most
likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3.0/no DST'
instead in
/home/ruhsmcom/public_html/yazilarim/l
ibraries/joomla/utilities/date.php
on line 5
6
Warning: date() [ function.date ]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You
are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In
case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely
misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3.0/no DST' instead in
/home/ruhsmcom/public_html/yazilarim/libraries/joomla/ut
ilities/date.php
on line 198
ÜNLÜ AİLE DANIŞMANI DR. GARY CHAPMAN’ İN BEŞ SEVGİ DİLİ YAKLAŞIMI
Sevginin temeli ailede başlar ve kişilerin birincil sevgisi oluşur. Aile ortamında sağlıklı, özverili
oluşan sevgi, bireyi ileriki hayatında mutlu ve başarılı kılar.
NİKÂHTAN SONRA SEVGİYE NE OLUR?
Her insanın bir sevgi dili vardır. Eşinizin ya da arkadaşınızın birinci sevgi dilini anlamıyor iseniz
bu ilişki sağlıklı olmaz ve kısa sürede problemler ortaya çıkar. Şayet biz beş sevgi dilini
biliyorsak bu problemleri en aza indirgeriz. Paylaşarak, dinleyerek ve birlikte anlamlı faaliyetlere
katılarak yaşanan nitelikli beraberlik gerçekten değer verdiğimizi ve birbirimizden hoşlandığımızı
anlatır. Beş sevgi dili nedir? Bunlar ;
1) Onay Sözleri
2) Nitelikli Beraberlik
3) Armağan Alma
4) Hizmet Davranışları
5) Fiziksel Temas’tır.
Evliliğin veya mutluluğun devamı için önemli olan şey eşimizin sevgi diline hitap etmektir.
SEVGİ DEPOSUNU DOLU TUTMAK
Sevgi, insan davranışında önemli bir yer tutar. Fakat bu sözün birçok boyutu vardır. Evlilik
ilişkisinin, esas amacı, sevgiyi ve yakınlığı beslemektir. Evlilik aynı zamanda içsel ‘sevgi
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deposunun’ doldurulabileceği en önemli yerdir.
İnsanoğlunun kalbinde samimi olmak ve birbirlerini sevmek için duyulan arzu yatar. Evlilik bu
yakınlık ve sevgiye duyulan gereksinimi karşılamak için doğmuştur.
Bununla birlikte, sevgi için duyulan duygusal gereksinme, yalnızca bir çocukluk olgusu değildir.
Bu gereksinme bizi yetişkinliğe ve evliliğe kadar izler. ’Aşık olma ‘deneyimi, bu ihtiyacı geçici
olarak karşılar fakat bu kaçınılmaz olarak ‘geçici bir önlemdir’ kısa ömürlüdür. Etkisi sınırlıdır.
’Âşık olma’ saplantısının zirvelerinden aşağıya indikten sonra sevgi için duyulan gereksinim
yeniden su yüzüne çıkar. Çünkü bu, doğamızın temelinde vardır. Duygusal arzularımızın
merkezindedir. ’Aşık olmadan‘ önce sevgiye gereksinim duyuyorduk ve yaşadığımız sürece de
duyacağız.
ÂŞIK OLMAK
Aşık olan kişi, sevdiği kişinin mükemmel olduğu duygusuna sahiptir. Kendisinden başka herkes,
âşık olduğu insanın kusurlarını görse de, o bunları fark etmez hatta karşı çıkabilir.
‘Âşık olmak’ kısa sürelidir ve ebediliği yoktur.

Çoğu kişinin evliliğe "aşık olarak" başladığını, evlilik öncesi hayallerinin evlilikte saadetle ilgili
olduğunu, aşık olunduğunda başka hayat tarzına inanılmasının zor olduğunu, aşk hayatı doğal
akışını tamamladığında da dünya gerçeklerine dönüldüğünü ve kişilerin kendilerini öne sürmeye
başladığını açıklamaktadır.
Bazı araştırmacıların aşık olma yaşantısının "sevgi" olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu ve
bunlardan Dr. Peck'in aşık olmanın üç nedenden dolayı gerçek sevgi olamayacağı
kararına vardığı belirtilmektedir:

Bu nedenlerden birincisi, aşık olmanın iradi bir fiil yada bilinçli bir seçim olmadığı gerçeği,

İkincisi aşık olma halinin çaba göstermeden yaşandığı için gerçek sevgiyi yansıtmadığı,

Üçüncüsü ise aşık olan kişinin diğer kişinin gelişimine yardımcı olmada gerçek anlamda ilgili
olamayacağıdır.

Dr. Peck bu bağlamda aşık olmayı "çiftleşme davranışının genetik olarak belirlenmiş içgüdüsel
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bir ögesi" olarak nitelemektedir. Bu sonuçla ister hemfikir olunsun ister olunmasın, aşık olma
yaşantısının başka hiç bir şeyle kıyaslanmayacak şekilde kişileri duygusal bir yörüngeye
fırlattığı konusunda genel bir fikir birliği bulunmaktadır
SEVGİ DİLİ. I- ONAY SÖZLERİ
Taleplerden çok iltifatlar, cesaret verici sözler ve ricalar eşinizin öz değerini onaylar, yakınlık
yaratır. Yaraları tamir eder ve ilişkiyi güzelleştirir.
Eşinize güzel sözler söyleyin ve Onun ruhunu okşayacak, Onu biricik kılacak bir dil oluşturun
aranızda.

Sözlü iltifatlar veya takdir sözleri sevgiyi güçlü bir şekilde iletir. Sevginin hedefi, istenilen bir şeyi
elde etmek değil, sevilen kişinin saadeti için bir şeyler yapmaktır. Sözel iltifatlarda bulunmak,
eşlere onaylayıcı sözleri ifade etmenin yalnızca bir yoludur. Eşlerin kendilerini güvensiz
hissettiği alanlardaki gizli potansiyeli, cesaret verici sözlerle harekete geçebilir. Kişilerin sahip
olduğu bir ilgi alanını geliştirmesi için cesaret verici sözlere ihtiyaçları vardır. Cesaret verme,
duyguları sezinlemeyi ve dünyayı eşlerin gözüyle görmeyi gerektirir. Bu nedenle öncelikle
eşlerin bir birleri için neyin önemli olduğunun arayışı içinde olmaları gerekmektedir. Sevginin
sevecen olduğu, sevecen sözlerin kullanılması gerektiği, yüksek, sert bir sesle ifade edilen
sözlerin sevgiyi değil, bir yargılama ve kınama ifadesini yansıtacağı üzerinde durulmaktadır. Hiç
kimsenin mükemmel olmadığı noktasından hareketle, yakın bir ilişki geliştirilmesi için kişilerin
arzularının bilinmesinin önemine değinilmektedir. Arzuların ifade edildiği yolun çok önemli
olduğu, arzunun talepler olarak algılanması halinde yakınlık olasılığının silindiği ve eşlerin
birbirinden uzaklaştığı, fakat ricalar şeklinde belirtildiğinde iletişimin çok daha rahat kurulduğu
gerçeği vurgulanmaktadır.

SEVGİ DİLİ. II- NİTELİKLİ BERABERLİK
Paylaşarak, dinleyerek ve birlikte anlamlı faaliyetlere katılarak yaşanan nitelikli beraberlik,
gerçekten değer verdiğimizi ve birbirimizden hoşlandığımızı anlatır.

Bu da odaklanmış ilgi ile mümkündür. Nitelikli sohbet onay sözlerinden farklıdır. Onay sözleri
söylenilenler üzerinde odaklanır. Oysa nitelikli sohbet işitilenler üzerinde odaklanmıştır. Bu
konuda dikkat edilmesi gereken hususlar; konuşurken göz temasının sürdürülmesi, dinlerken
başka bir şeyle meşgul olunmaması, duyguların açığa çıkmasına özen gösterilmesi, vücut
dilinin gözlemlenmesi ve konuşanın sözünün kesilmemesidir. Nitelikli sohbetin yalnızca
anlayarak dinlemeyi değil, aynı zamanda kendini açıklamayı da gerektirdiği açıklanmaktadır.
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Nitelikli faaliyetler kişilerin ilgi duyduğu her şeyi kapsayabilir. Amaç birlikte bir şey yaşamak ve
bu yaşantıyı tamamlamaktır. Bu sevgidir ve sevginin sesidir. Nitelikli faaliyetlerin en önemli yan
ürünü, gelecekte yararlanılacak bir hatıra bankası sunmalarıdır. Kazanılacak şey sevildiğini
hisseden bir eşle yaşamak ve onun sevgi dilini akılcı bir şekilde konuşmayı öğrenmenin
zevkidir.
SEVGİ DİLİ. III- ARMAĞAN ALMA
İster satın alınan veya elde yapılan objeler olsun. İster yalnızca eşinizin istediğinde orada
olmanız olsun, armağanlar sevginin görsel ifadeleridir. Armağanlar, değer verdiğimizi sergilerler.
İlişkinin değerini gösterirler.

İncelenen her kültürde, armağan verme, sevgi-evlilik sürecinin bir parçasıdır. Armağanın kendisi
hatırlama düşüncesinin bir sembolüdür. Birisine bir armağan vermek için onu düşünüyor olmak
gerekir. Armağanın kendisi bu düşüncenin bir sembolüdür. Armağanın para ile alınıp alınmadığı
önemli değildir. Önemli olan yalnızca zihindeki düşünce değil, armağanı fiilen alma ve onu bir
sevgi ifadesi olarak sunma düşüncesidir. Armağanlar sevginin yükselişinin sembolleridir.
Semboller duygusal değer taşırlar. Armağanlar ne pahalı olmak zorunda, ne de her hafta
verilmek zorundadır. Bu öğrenilmesi en kolay sevgi dilidir.
SEVGİ DİLİ. IV- HİZMET DAVRANIŞLARI
Eşlerin aile içerisindeki görev paylaşımları hizmet davranışlarını oluşturur. Bu davranışlar hiçbir
zaman zorlanmamalı, özgürce yapılmalı ve kabul edilmeli arzu edildiği gibi gerçekleştirilmelidir.

Eşinize görevlerinde destek ve paylaşım sevgi ve değer verildiğinin ifadesidir.

Hizmet davranışları sevilen kişinin yapılmasından hoşlandığı şeyleri yapmasıdır. Bu davranışlar
eşlerin birbirine hizmet ederek memnun etmeye, birbirleri için bir şeyler yaparak sevgilerini ifade
etmeye çabalamalarıdır. Ricaların sevgiye yön verdiği ama taleplerin sevgi akışını engellediği
ifade edilmektedir.
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SEVGİ DİLİ. V- FİZİKSEL TEMAS
Bir sevgi jesti olarak fiziksel temas, varlığımızın derinliklerine ulaşır. Omuza en hafif bir
dokunuştan tutkulu bir birlikteliğe kadar güçlü bir iletişimdir.

Fiziksel temas sevgiyi iletme yollarından birisidir. Evlilikteki sevgiyi iletmek için de güçlü bir
araçtır ve bazı insanlar için öncelikli sevgi dilidir. Bazı insanlar fiziksel temas olmadan
sevildiklerini hissetmezler. Onunla sevgi depoları doludur ve eşlerinin sevgisi konusunda
kendilerini güvende hissederler. Bir ilişkiyi yaratan da bozan da fiziksel temastır. Bu dil sevgiyi
olduğu kadar nefreti de iletebilir.
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