
 

 
 

 
Sevgili anne babalar, 
 
Çocuklarımızı iyi yetiştirmek, onların geleceğini doğru kurmalarını sağlamak için yıllarca çabalayıp 
duruyoruz. Onlar için o kadar çok şeyi, o kadar karşılıksız yapıyoruz ki, bir tebessümleri gözlerimizin içine 
mutlulukla bakmaları, mutluluktan kahkahalar atmaları dünyalara bedel değil mi? Kendimizi ne kadar 
mutlu, ne kadar şanslı, ne kadar dinlenmiş hissediyoruz o anlar da. Sanki bütün o koşuşturmalar, her şeye 
yetişmek için uğraşmaların getirdiği yorgunluklardan eser kalmamış gibi: bir sihirli değnekle dünyayı 
değiştirmişiz ve dünyamız dediğimiz çocuklarımızı mutluluk pamuklarında sarmalamışız gibi. 
 
Ama bazen ne kadar çabalasak fayda etmiyor, sonu gelmez inatlaşmalar, vurmalar, ısırmalar, öfke 
nöbetleri, ağlamalar çaresiz hissettiriyor. Hem yorgun, hem de o küçücük hayata yetemiyormuş gibi çaresiz. 
Peki ama sorun nerede? Niçin bu çabaya çaresiz kaldığımız anlar oluyor? Oysa her şeye yetebiliyor ve mutlu 
edebiliyorduk onları? Hemen kendimize yüklenmeden yaş ve gelişim özelliklerine bakıp, biraz nefes alsak 
mı acaba? Hayatımızın en büyük problemi haline gelen bu davranışlar belki de gelişim dönemine göre 
normaldir ve gelişimsel olarak ortaya çıktığı için, pekiştirilmedikçe kaybolup gidecektir. Belki de 
tutumlarımızı değiştirmemiz ve anne ve babalar olarak tutarlılık göstermemiz, bu yanlış davranışların, anne 
baba el birliği ve gücüyle ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Hiç biri sonuç vermiyor ya da bizim sürece 
tahammülümüz yoksa eğer, denemelerle daha büyük sorunlara gidip ek başka sıkıntılar eklenecekse 
hayatımıza; bu işi defalarca tecrübe etmiş uzmanlara danışmak, onlarla işbirliği yapmak, sorularımıza cevap 
bulmak gibi basit bir çıkış yolumuz var. Unutmayalım ki, çaresiz değiliz. Bunları ilk yaşayanlar, ilk çocuk 
sahibi olanlar da bizler değiliz. Her sorunun çözümüne yönelik bu kadar uzmanlaşmış kişiler varken, 
hayatımızın en değerlileri olan çocuklarımızı büyütürken, bir arada güvenebileceğimiz kişilerden yardım 
almamız hem kendimizin de daha huzurlu, hem de anne baba olmanın sorumluluğunu beraberce 
omuzlamamızı sağlayacak önemli bir etken olacak. 
 
Bizlerin iç huzuru yerindeyse, yükü tek başına sırtlanmanın ağırlığı üstümüze çökmediyse, elimizden geleni 
yaptığımıza ve doğru yönlendirilerek doğruyu yaptığımıza inanıyorsak; çocuğumuzun gözlerinin içini 
güldürmeye bir adım daha yakın, bu iç huzuruyla etrafımızda gün boyu iletişimde olduklarımızla daha 
hoşgörülü ve paylaşımcı olmamanın bir nedeni de olmayacaktır. Çocuklarınız sizlerin onları ne kadar çok 
sevdiğinizi biliyorlar, içiniz rahat olsun. 

   Burçin BOZOK 
      İTK Anaokulları Direktörü 

                                                                   
                                                                            

                                                                                                                      
 
 
                                           


