
35 yılı aşkın bir süredir Amerika’da evlilik danışmanlığı yapan, Beş Sevgi dili kitabının yazarı Gary 

Chapman, kişilerin sevgilerini farklı şekillerde ifade ettiğini söylüyor ve bunları şöyle sıralıyor: 

 

Onaylayıcı Kelimeler: Sizin için takdir, iltifat, övgü ve başkalarının yanında hakkınızda güzel konuşulması 

sevginin göstergesi ve bu yolla sevildiğinizi hissediyorsunuz. 

Kaliteli Zaman: Bir süre tüm dikkatinizi ve ilginizi eşinize odaklayabileceğiniz ortak zamanı paylaştığınız, 

baş başa kalabileceğiniz aktiviteler size sevildiğinizi hissettiriyor. 

Hediye Almak: Özel günlerde, kriz anlarından sonra, anlamlı, esprili hediyeler almak size kendinizi özel 

hissettiriyor. 

Hizmet Eylemleri: Ev işlerine yardım edilmesi, romantik bir yemek hazırlanması, alışveriş, çocuğun bakımı 

gibi eylemlerin sevdiğiniz kişi tarafından yapılması size sevildiğinizi hissettiriyor. 

Fiziksel Temas: El ele tutuşmak, sarılmak, dokunmak, kucaklaşmak, masaj yapılması gibi sevdiğiniz kişiyle 

fiziksel olarak yakın olmanız size kendinizi özel hissettiriyor. 

 

Peki, sizin baskın sevgi diliniz hangisi? En çok ne zaman eşinizin sizi sevdiğini düşünüyorsunuz? Birbirinizi 

ne kadar çok severseniz sevin, bu sevgiyi karşınızdakinin dilinde nasıl gösterdiğiniz önemli. Siz de 

aşağıdaki testi uygulayarak baskın sevgi dilinizi bulabilirsiniz. 30 çift ifadeden size en uygun olanını 

işaretleyip gönderin, sevgi dilinizi öğrenin. 

1. 

 Eşimin sevgi notları bana kendimi iyi hissettirir. 

 Eşimin bana sarılmasından çok hoşlanırım. 

2. 

 Eşimle yalnız kalmayı severim. 

 Eşim yemekleri yaptığında sevildiğimi hissederim. 

3. 

 Eşimden özel hediyeler almak beni mutlu eder. 

 Eşimle uzun yolculuklara çıkmayı severim. 

4. 

 Eşim yemek yapmama yardım ettiğinde sevildiğimi hissederim. 

 Eşim bana dokunduğunda çok hoşuma gider. 

5. 

 Eşim kolunu omzuma attığında sevildiğimi hissederim. 

 Beni hediyelerle şaşırttığında, eşimin beni sevdiğini hissederim. 



6. 

 Eşimle her yere gitmeyi severim. 

 Eşimin elini tutmaktan hoşlanırım. 

7. 

 Eşimin bana verdiği hediyeler benim için çok değerlidir. 

 Eşimin beni sevdiğini söylemesinden hoşlanırım. 

8. 

 Eşimin bana yakın oturmasını severim. 

 Eşim bana iyi göründüğümü söylediğinde çok hoşuma gider. 

9. 

 Eşimle birlikte zaman geçirmek beni mutlu eder. 

 Eşimden gelen en küçük hediye bile benim için çok önemlidir. 

10. 

 Eşimin bana benimle gurur duyduğunu söylediğinde, sevildiğimi hissederim. 

 Eşim yemekten sonra sofrayı toplamama yardım ettiğinde, beni sevdiğini bilirim. 

11. 

 Ne yaparsak yapalım, eşimle birlikte bir şeyler yapmayı severim. 

 Eşimden gelen destekleyici yorumlar, bana kendimi iyi hissettirir. 

12. 

 Eşimin benim için yaptığı küçük şeyler, söylediklerinden daha anlamlıdır. 

 Eşime sarılmayı severim. 

13. 

 Eşimin övgüleri benim için çok önemlidir. 

 Eşimin bana sevdiğim hediyeler alması benim için çok önemlidir. 

14. 



 Eşimle birlikte olmak, bana kendimi iyi hissettirir. 

 Eşimin sırtıma masaj yapması hoşuma gider. 

15. 

 Eşimin başarılarıma gösterdiği tepkiler benim için çok cesaret vericidir. 

 Eşimin hoşlanmadığını bildiğim bir şeyde bana yardım etmesi, benim için çok anlamlıdır. 

16. 

 Eşimin öpücüklerinden asla bıkmam 

 Eşimin yapmayı sevdiğim şeylerle gerçekten ilgilenmesine bayılırım 

17. 

 Eşimin projelerimde yardımcı olacağına güvenirim 

 Eşimin bir hediyesinin paketini açarken heyecanlanırım 

18. 

 Eşimin görünüşümle ilgili iltifat etmesi hoşuma gider. 

 Eşimin fikirlerimi dinlemesi ve fikirlerime saygı duyması hoşuma gider. 

19. 

 Yakınımda olduğunda, eşime dokunmaktan kendimi alamam. 

 Eşim bazen benim için bir şeyler yapar ve bu çok hoşuma gider. 

20. 

 Eşim bana yardım etmek için yaptığı her şeyde ödülü hak eder. 

 Eşimin hediyelerinin ne kadar düşünceli olduğunu görünce şaşırıyorum. 

21. 

 Eşimin ilgisinin üzerime odaklanması hoşuma gidiyor. 

 Eşimin evi temizlememe yardım etmesine bayılırım. 

22. 

 Eşimin doğum günümde bana ne alacağını görmek için sabırsızlanıyorum. 

 Eşimin, kendisi için önemli olduğumu söylemesinden asla bıkacağımı sanmıyorum. 



23. 

 Eşim hediyeler alarak bana sevgisini gösterir. 

 Eşim, ben istemek zorunda kalmadan yardım ederek bana sevgisini gösterir. 

24. 

 Ben konuşurken eşim asla sözümü kesmez ve bu çok hoşuma gider. 

 Eşimden hediye almaktan asla bıkmam. 

25. 

 Eşim ne zaman yorgun olduğumu bilir ve nasıl yardımcı olabileceğini daima sorar. 

 Nereye gittiğimiz fark etmez, eşimle birlikte bir yerlere gitmeyi severim. 

26. 

 Eşime sokulmaya bayılırım 

 Eşimden sürpriz hediyeler almak hoşuma gider 

27. 

 Eşimin teşvik edici sözleri güvenimi artırır. 

 Eşimle birlikte film seyretmeye bayılırım. 

28. 

 Eşimin bana verdiklerinden daha iyi hediyeler düşünemem. 

 Eşimin sürekli bana dokunması hoşuma gider. 

29. 

 Yapacak başka işleri olmasına rağmen, eşimin bana yardım etmesi benim için çok anlamlıdır. 

 Eşim beni takdir ettiğini söylediğinde, kendimi gerçekten iyi hissederim. 

30. 

 Bir süre ayrı kaldıktan sonra eşime sarılıp onu öpmekten kendimi alamam. 

 Eşimin bana beni özlediğini söylemesi çok hoşuma gider. 

 

 



Örnek hesaplama  

 

5 Sevgi Dili 

Fiziksel Temas: 10(%33.3) 

Kaliteli Zaman: 7(%23.3) 

Hizmet Eylemleri: 7(%23.3) 

Onaylayıcı Kelimeler: 4(%13.3) 

Hediye Almak: 2(%6.7) 

Fiziksel Temas: El ele tutuşmak, sarılmak, dokunmak, kucaklaşmak, masaj yapılması gibi sevdiğiniz kişiyle 

fiziksel olarak yakın olmanız size kendinizi özel hissettiriyor. 

 


