
 

 
 

 
Sevgili anne babalar, 
 
Birer yetişkin olarak yakın iletişimde olduğumuz insanların bizi iyi tanımış olmalarını isteriz. Ailemiz ne severiz, neye 
üzülürüz, ne isteriz, zevklerimiz nedir bilsinler isteriz. En sevdiğimiz yemek, en sevdiğimiz renk, almaktan en çok 
hoşlanacağımız hediye gözümüze bakıldığında bilinsin isteriz. Bu da bizim kendimizi değerli hissetme yollarımızdan 
biridir aslında, gözlemlenmişizdir, dinlenmişizdir. Dikkat edilecek noktalar kafaya not alınmış her farklı duygu durumu 
ifade bulacak şekilde özgünlüğümüz ve biricikliğimiz tescillenmiştir. 
 
Aynı restorana birkaç kere gittiysek ne sevdiğimiz, nerede oturmaktan hoşlandığımız hatırlanınca seviniriz. Yakın 
arkadaşımız en sevdiğimiz şarkıcının konserine almışsa bileti çok mutlu oluruz. Ama yakın ve değer verdiğimiz 
dostumuz, kırmızıdan vazgeçemediğimizi uzak ülkelerdeki kabileler bile biliyorken tam senin rengin diye yeşil bir 
kazak hediye ederse; sükûnetle huzur bulmaya çalışırken kalabalık bir partinin iyi geleceğinde ısrar ediyorsa bir diğeri; 
kendimizi ifade edememiş, anlaşılmamış ve değer verilmemiş hissetmekten alamayız kendimizi. 
 
Peki çocuğumuz sadece yaşı küçük olduğu için bunları yaşamıyor ya da hissetmiyor diye mi düşünüyoruz? Kendini 
değerli hissederek büyümesi için çocuğumuzu yeterince tanımaya, anlamaya çalışıyor muyuz? Neyden kaç kaşık 
yediği değil sadece ya da hangi ortamda daha rahat uyuduğu da bir derece… Ama gerçekten onu ne mutlu eder? Ne 
mutsuz eder? Kimi niye kendine yakın ya da uzak hisseder? Hangi bakışı ne anlam ifade eder? İsteklerini net ifade der 
mi? Onu mutlu etmek ve mutlu görmek için ne yapmak ya da yapmamak gerekir; mizaç farklılığını dikkate alıyor 
muyuz yoksa biz onun ne istediğini ve sevdiğini dikte edip, kabul ettirmeye ve bunu bile ondan daha iyi bildiğimize mi 
inanıyoruz? 
 
Mutlu çocuklar yetiştirmek için çocuklarımızı tanımaya çalışalım; onlarla oyunlar oynayalım, sohbet edelim; beraber 
vakit geçirelim, paylaşımlarımız olsun. Biz nasıl başkaları nezdinde tanındığımız kadar kabul görmüş ve değerli 
hissediyorsak kendimizi çocuklarımızın da aynı şekilde hissedeceğini unutmayalım. Kamyon beklerken biz arabayı 
daha çok beğendik diye araba almayalım mesela hediye beklerken çocuğumuz. Gömlek giymeyen biri olarak size kol 
düğmesi hediye edilmesi hoşunuza gider mi? 
 
Eğer çocuklarımızı yakından tanıyabilirsek, onların kişiliklerine uygun davranışın, çıkan sorunlara ne kadar kolay 
çözümler üretmenize katkısı olacağını bir düşünün. Size başka şey anlatsa bile gözünde gördüğünüz mutluluk ve 
hüznün farkında olduğunuz ve onu gerçekten anladığınız ve tanıdığınız için çok mutlu olacaktır; Ona aklından geçen 
kamyonu ya da bebeği almışsınız gibi. Aksi halde sadece kendinden vazgeçmiş ya da hayatına yalan veya başkalarını 
mutlu etmek üzere bir yol çizmiş bir kişi yetiştirebilirsiniz. 
 
Anlaşılmadığı, dinlenmediği, fikirlerine saygı duyulmadığı, değer verilmediği, özel hissettirilmediği için hem kendi 
mutsuz olmuş hem de başka davranış biçimi bilmediğinden, etrafına da bu şekilde davranan bir yetişkin olacaktır. 
Hiç bir çocuk bunu haketmiyor, çocuklarımızı tanımak için lütfen onlara zaman ayıralım. Kendimiz için istediklerimizi 
çocuklarımız için de uygulayalım. Hem aile ilişkilerimiz düzelecek hem güzel bir çocuk yetiştirmenin gururunu 
hissedecek hem de kendisiyle barışık ve mutlu insanların çoğalmasını sağlayacaksınız. 
 

         Saygılarımla 
       Burçin BOZOK 
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