
 

 
 

 
Sevgili anne babalar, 
 
Çocuklarını okullarımıza bırakırken işe yetişme telaşıyla koşarak içeri giren, akşam saatine aynı telaşla eve yetişmek 
üzere okullara gelerek çocuklarını alan velilerimizle yaptığımız sohbetler sırasında bu yoğunluk ve telaşı, bunların 
getirdiği kaygıları paylaşıyoruz. Evet, yalnız değilsiniz; birçok anne babanın ortak noktası bu stres. İşimiz, yakınlarımız, 
arkadaşlarımız, sosyal hayatımız derken’’ ailemize ve ailemizin en küçük bireyleri olan çocuklarımıza yeterli zaman 
ayırabiliyor muyuz’’ stresi ve kaygısı var ebeveynlerde. Onları ve herkesi yeteri kadar dinleyip, paylaşımda bulunup, 
bu hareler şeklinde büyüyen çemberi huzurla ve sevgiyle doldurabiliyor muyuz? Bir işten diğerine bağlanan uzun gün 
koşuşturması, bazen açılamayan ya da yarım kalan özel telefon konuşmaları, gözlerinden ya da sesinden, bize ihtiyaç 
duyanları hissedip de, tamamlanamayan diyalogları her gün yaşıyor muyuz? Önem sırasını kime versek, 
önemsenmediğini düşünüp bize kırıldığını hissettiren ya da söyleyen eş, dost tüm çabamıza rağmen yetersizlik 
duygusu, yetememezlik duygusu yaşatmıyor mu? 
 
Her şeyi, herkesi, her yarayı sarma şansınız olabilir ama o en küçüklerin kişiliklerinin yani hayatları boyunca onlara 
omurga olacak, onları hayatta tutacak özelliklerin şekillenmesindeki payımızı düşünürsek, en değerlimizde bu yarayı 
bizim oluşturmamız çok çelişkili değil mi? 
 
Onlarla hayat boyu iletişimimizi, onların en yakın, en güvenilir, en fikir alınması gerekeni olmanızı sağlamak için, 
küçük yaşlarda atacağınız adımların önemini unutmayın. Çocuklarımızı dinlemek, onlarla konuşmak, eleştirmemek, 
yapıcı ve dürüst olmakla hayatlarındaki doğruları gösterecek olanlar sizsiniz. Söylediklerinizin ve yaptıklarınızın tutarlı 
olması, dengeli çocuklar yetiştirmenizi sağlayacaktır. Okulda ve çevrede ne kadar zaman geçirirse geçirsin, çocuk 
öğrendiği öncelikli yer ailedir. Okul öncesi yaş grubunun gözlem ve taklit gücünün farkında olarak, önce kendimize 
tuttuğumuz aynaya nesnel bakmaya çalışalım. Hayattaki önceliğimizin çocuklarımız olduğunu her fırsatta dile 
getirirken, önce çocuklarımıza vakit ayırıp, onlarla oynayarak, zaman geçirerek, birbirimize olan sıcaklığımızı 
koruyalım, sevgimizi hissettirelim. Böylece aklımızda çocuklarımız kalarak yapacağımız diğer her iş yarım kalmış 
olmayacak, kırmayalım diye zaman ayırdığımız herkesle geçirdiğimiz vakte çocuklarımızdan alınmış gözüyle bakmayıp 
içimize oturan o kırılma duygusunu da yaşamayacağız. Telaşımızı ve geç kalmama stresimizi doğru kanalize edersek, o 
aceleyle kazandığımız zaman, hem çocuklarımıza hem çevremize hem de diğer sevdiklerimize yetecektir. Her anne 
baba çocuğunu çok sever, ancak gerginliğin neden olduğu kaygı ve huzursuzluk, sizlerin gözünün içine bakan 
çocuklarınızı da endişelendirecek, doğru gitmeyen bir şeyler olduğu hissi, onların kaygı düzeyini de yükseltecektir.  
 
Oysa tek derdinizin sevginizi iletememek olduğunu ve öfkenizin hızlı geçen zamana ve yetişemeyen işlere ve 
yetişemediğiniz sevdiklerinize olduğunu sadece siz bilecek; sizin için huzursuzluğunuza üzülen ya da tepki verenlere 
bu durumu bir türlü açıklayamayacak ve istemeden sevdiklerinizle aranıza mesafe koyacaksınız. 
Sevgili anne babalar yalnız değilsiniz, dünyada milyonlarca insanın yaşadıkları bunlar. Bizler sizleri anlıyoruz, bırakın 
çocuklarınız da, sevdikleriniz de anlasınlar, sizlerin huzurla gülen yüzleri, çocuklarınız için paha biçilemez anlardır; bu 
anı onları doyasıya kucaklayarak da geçirirseniz eğer; sizlerden mutlusu olamaz; geri kalan zaman da herkese yeter. 
Sevgiyle kalın… 
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