
 

 
 

 
Sevgili Anne Babalar, 
  
Bizler küçükken farklı bir şey söylesek ve büyüklerimiz bunu makul karşılamasa; aynı sorunları televizyonda 
tartışan uzmanlar, kuşak çatışmasından bahsederler ve sorun ortaya atılmış ve çözüm de bu teşhisle 
beraber çözülmüş olurdu. 
 
Ancak bizlerin onlu yaşlarda yaptığı bazı esprileri, şu anda 4-5 yaşlarında yapan ve birbirleriyle sözsüz 
iletişimle gülen çocuklar varken, bu nasıl oldu sorgulaması, kuşak çatışmasını değil ama kuşak farklılığını 
gözler önüne seriyor değil mi? 
 
Çok değil bundan 25-30 yıl önce hayatımıza giren cep telefonlarıyla başlayan süreç, neredeyse tüm dünyayı 
yerinden oynatan bir boyuta ulaştı, onlar bizim sadece haberleşme araçlarımız değil uzun zamandır, 
bilgisayarlarımız esasında. Çevirmeli ev telefonları zamanlarının kuşak çatışması; bilgisayarlara doğan alfa 
çocuklarının kuşak farkı... Belki de dünya farkı… Teknolojinin bu hızla geliştiği zamanımızda, her uyarana 
açık çocuklarımızın zaten gelişimin en hızlı olduğu dönemlerindeyken bizlerin büyüme çabası zamanlarının 
esprilerini yapması kaçınılmaz tabii ki. Onların müthiş cevapları, bizlerin gelişmesini istediğimiz müthiş 
özgüvenleri, yaratıcılıkları, hazır cevaplılıkları bazen küçücük boylarına bakmaksızın onları yetişkin gibi 
görmemizi sağlıyor.  
 
Ne tuhaf anne babalarımız bizleri çocuk, bizler çocuklarımızı yetişkin gibi algılıyoruz zaman zaman. Bu 
yanılsama içinde tamamen onun kararlarıyla hareket etmek, sınırlarını çizme konusunda çekimser kalmak 
gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Çocuk, karar merciinin ebeveyn olmasının ve sınırlarını çizen ebeveynlerinin 
yarattığı güven ortamının ihtiyacıyla büyürken; küçük bedenin büyük laflarına kanıp onu ihtiyacı olan güven 
ortamından mahrum bırakıyoruz… İşte buradan sonra ileriki zamanların kuşak çatışmasına hazırlanmaya 
başlasak iyi olur. Bu yaşlarda konulmayan sınırlar ergenlikte konulmaya çalışıldığında daha büyük sözlere ve 
sınırsızlığa açılacak kapılara hazır olmak gerekiyor. Çünkü buna giden yolu 4-5 yaşlarında açmıştık; birey 
olarak 2 alternatifle fikrini alabileceğimiz yemek ya da kıyafet olayını abartmış, oturacağımız evi alacağımız 
arabayı seçmeye yönlendirmiştik. 
 
Bazen de bu büyük lafları duymaya alışarak;  ’bir anne veya baba olarak ona net açıkladım ama beni 
anlamadı hala inatlaşmaya devam ediyor ya da öğretmenine bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyledim 
ama dinlemiyor’ diye hayıflanıyoruz. O zaman önce durup birbirimizi anlamaya çalışalım. Çok uyaranlı, 
teknolojik ortamı çok geniş alfa çocuğu, gelişim evrelerini yaşamayı bırakmadı; bu bizim için iyiye işaret. Yaş 
ve gelişim özellikleri çerçevesinde çocuğumuzu anlayarak tüm çatışmaları önlemek elimizde. Unutmayalım, 
onlar daha önce bir yetişkin, bir öğretmen, bir ebeveyn olmadılar ama bizler çocuk olduk. Hayat, algılama 
ve ifade biçimlerimiz farklı bile olsa tecrübelerimiz ve tecrübe ettiğimiz çocukluk bile bizim yetişkin kararlığı, 
sorumluluğunu almamızı öngörüyor; kendine güvenen, sınırlarını bilen kendisine ve çevresine çok yönlü 
katkısı olan, farkında ve mutlu çocuklar yetiştirmek için.  
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