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Etkili Anne Baba Eğitimi (EAE) kitabı Thomas GORDON'un kendi ülkesin-
de anne, baba ve çocuklarla iletişimi olan bireyler için yapmış oldukları 
kursların kitaplaştırılmış halidlir. Kitapta çocuklarla iletişimdeki engel-
lerden, anne baba tutumlarından, çocukların tepkilerinden ve çözüm 
önerilerinden bahsedilmektedir. Özellikle çocuklarla iletişim konusunda 
geleneksel yaklaşım ve özgür yaklaşım şekillerinin yeterli ve uygun ol-
madığı, bunun yerine nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, etkin dinleme-
nin nasıl yapılabileceği ve iletişim konusunda dikkat edilmesi gereken 
birçok şeyden bahsedilmektedir. Kitap içeriğinde çeşitli yaş grubundan 
çocuklarla yapılan gerçek çalışmalar diyalog şeklinde örnekler verilerek 
açık bir şekilde anlatılmıştır. Verilen bu örneklerin kurslara katılan birey-
ler tarafından denenmiş olması ve bizlere de yol gösterici olması kitabı 
okumak için özel bir öneme sahiptir.

Çocuklarla daha etkili nasıl iletişim kurulabileceğini anlatan bu kitap,  
anlatımının akıcı ve güzel olması, içerisinde yer alan örneklerin uygula-
nabilirliği ile tüm anne ve babaların hatta kaynağı çocuk olan herkesin 
özellikle okuması gereken bir baş ucu kitabıdır diyebiliriz.

Zeynep Aslan

Künye: Gordon T., 2008, Etkili Anne-Baba Eğitimi

EAE  
Etkili Anne-Baba Eğitimi

Bir Kitap
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Yönetmen: Roberto Benigni

Oyuncular: Roberto Benigni, Horst Buchholz, 
Marisa Paredes

Yılı: 1999 ( italya)

Süre: 1s 57dk

Veysel Aslan

Bir Film

Yaşama sevinci ile dolu Guido  güzel bir öğretmen olan Dora’ya aşık 
olur ve tüm engellere rağmen evlenirler. Ardından bir de çocuk sa-
hibi olan çiftin hayatlarındaki tüm pürüzler tam ortadan kalkmıştır 
ki savaş patlak verir. Yahudi oldukları için toplama kampına götürül-
düklerinde Guido, oğluna esir kampının ve savaşın bir oyun olduğu-
nu söyler; oğlu, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak çok istediği 
bir oyuncak tankı hediye edecektir.

İkinci Dünya Savaşı’nın sivillerin üzerindeki yıkıcı etkisini beyaz per-
deye en iyi uyarlayan filmlerden biri olan Hayat Güzeldir, tüm olum-
suzluklara rağmen her daim bir umut ışığı olduğunu bizlere göste-
riyor. Gösterime girdiği dönem büyük ses getiren film Akademi’nin 
de dikkatini çekiyor. En İyi Yabancı Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En 
İyi Müzik olmak üzere üç dalda Oscar ödülü kazanmıştır. Hepinize iyi 
seyirler...

Hayat Güzeldir 
La Vita e Bella
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Filmleri www.kissadanfilm.com sitesinden izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.

Veysel Aslan

Bir Kısa Film

Evet dijital dünyadan söz etmişken bu filmi de izlemeden geçmeye-
lim. İleride bizleri nasıl hayatların beklediğini görmek adına güzel bir 
örnek. İnsanların retina implantları kullandıkları, çok uzak olmayan 
bir gelecekten bahsediyor. Uygulamalar gerçekliğimizi artık o kadar 
kontrol ediyor ki bizleri sadece birer kuklaya dönüştürüyor, hayatı da 
basit bir bilgisayar oyununa. Evet ürkütücü gibi geliyor değil mi? Bel-
ki de bu günün algısıyla düşündüğümüz için ürküyor olabiliriz ama 
unutmayalım ki daha düne kadar akıllı telefonlarımız yoktu ve bu te-
lefonlar artık hayatımızın bir parçası haline geldiler. Kim bilir ileride 
belki hepimizin de birer retina implantı olabilir.

Yönetmen: Eran May-raz ve Daniel Lazo

Oyuncular: Ori Golad, Deborah Aroshas

Yayın yılı: 2012 ( İsrail)

Süre: 8 dk

Sight / Görme

Yine bir sistem eleştirisi ve bayılıyorum bu tarz filmlere. Eleştiri de-
diğimiz şey de sanatın yaratıcılığı ve güzelliği ile birleşince öyle boş, 
kuru bir eleştiri olmak yerine düşündürücü ve farkındalık oluşturan 
bir yapıt haline geliyor.  Şu pandemi günlerinde çok duymuşuzdur 
“Yeni dünya düzeni, dijitalleşen hayatlar, bir taraflarımıza takılacak 
çipler v.b..” aklınıza ne gelirse artık. İşte o çipi aslında çoktan taktı-
lar bizlere ama işi daha ileriye götürmek istiyorlar tabi. Fıkralara bile 
konu olan bu durumu komik bir dille anlatan film Sabancı Vakfının 
düzenlemiş olduğu kısa film yarışmasından da 3.’lük ödülü ile dön-
meyi başarmıştır. Evde kaldığımız bu zamanlarda izlemeniz gereken 
filmlerden biri daha. İyi Seyirler..

Yönetmen: Veysel Aslan

Oyuncular: Sertel Cem Çırdaklı, Elif Göksel Aslan

Yayın yılı: 2020 ( Türkiye)

Süre: 5 dk

Dijital Pizza


