
 

 
 

 
 
Sevgili Anne Babalar 
 
İş hayatımız, trafik, ev koşturmamız herkese her yere yetişme çabamız o kadar yoğun ki stres öfke gibi 
olumsuz duyguları iç içe yaşıyoruz... Yorgunluktan mı gerginiz; gerginlikten mi yorgunuz, fark edemeden 
diğer 24 saate geçiyoruz. Gün ay yıl ve yıllar geçiyor, yetişemeden çocuklarımız büyüyor. Hep kaçırma 
telaşıyla yürekler ağızda, nefes nefese yetişme çabası annelerin… 
 
Peki bu hız içinde 24 saat yetmezken, bizim bile anlamlandıramadığımız bu duygularımızı çocuklarımız nasıl 
algılıyor? Hep telaşlı mıyız? Hep koşturuyor muyuz? Hep yetişmeye çalışıyor ve bu stres ve yorgunluğumuzu 
zaman zaman öfke olarak mı yansıtıyoruz çocuklarımıza ya da eşimize dostumuza? 
 
Gerçek duygumuz öfke değilken, elimizde olmadan kırıyoruz galiba sevdiklerimizi, çocuklarımızı… Sonra 
bazı anneler görüyoruz öfkesinden pişman, kırdığından pişman, koşturma ve yorgunluğundan bezmiş. 
Çocuğundan özür dilemek için (esasında vicdanını rahatlatmak için) üst üste aldığı hediyelere övgü ve 
çabasına takdir beklerken artık heyecanla açılan paket ve açıldığı gibi kenara bırakılan hediyeye bakışın 
çaresizliği ve yetersizlik duygusunun iç acısı gözlerdeki nemlenmeye sebep olmuş. 
 
Çocuklarımızın sadece sevgiye, bize sarıldıklarındaki huzura ihtiyacı var aslında... Yoğun ve gergin 
geçirdiğiniz günün üzerine içimizde öfkeyi yaşatmak yerine çocuklarımızla vakit geçirsek, daha büyük terapi 
yok hayatta. Hem bu öfkeyi kendilerine veya kendilerinden zannetmeyecekler hem de biz en güzel en saf 
en samimi en sevgi dolu paylaşımlarımızı yapacağız. Kaliteli zaman diyor uzmanlar, kaliteye yüklediğimiz 
anlamlarla bu sade anları bile farklılaştırmaya maddeselleştirmeye çalışıyoruz. Basitleştirelim, 
doğallaştıralım en azından çocuklarımızla geçirdiğimiz zamanları... Yemek hazırlarken gün hakkında 
konuşalım mesela, birbirimize neler yaptığımızı anlatalım. Sofrayı kuralım beraber, şarkı söyleyelim, 
bebeklik fotoğraflarına bakalım, boyama kitabının kenarını biz de boyayalım onunla… Geçirdiğimiz en 
kaliteli zaman, çocuğumuza aldığımız en güzel hediye olacak onunla bu paylaşımlarımız; öfkeyi ve günü 
düşünecek zamanınız olmadığı gibi çocuğunuza vereceğiniz huzur da onun sağlıklı ilişkiler kurmasına, 
kendini ifade etmede zorlanmamasına ve sevildiğini hissetmesine neden olacak. Yetiştiğimizi hissedince, 
çocuklarımızın da büyüdüğünü izleyecek ve fark edeceğiz. Mutlu anneler ve mutlu çocuklar hayatı 
yaşadığımızı hissettirecektir. 
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