
 

 
 

 
Sevgili anne babalar, 
 
Dostlarımızla yaptığımız paylaşımlarda her şeyi yetiştirmek, her yere yetişmek için çabamızdan bahsediyor, 
dertleşiyoruz. Yine de eksik bıraktığımızı düşünüp, yaptıklarımız ve yetiştirdiklerimizle gurur duyamıyor, mutlu 
olamıyoruz. Nedenini düşünüp, fikirler yürütüp sanki zamanın çocukluğumuzdakinden daha hızlı aktığını söylüyor 
bazılarımız, bazılarımız ise hızlı akan ve bizi yetişkinliğe hızlıca getirenin esas çocukluk zamanı olduğunda diretiyor. Bu 
çağda yetişkin olmak demek buna kafa yoracak kadar bile vakit olmaması, esasında bunun cevabının da gerçekten 
derdimizi sonuca ulaştıracak bir yere gidememesini kabullenmek demek belki de. Nasılsın sorusunun cevabı bile 
‘’koşturuyoruz işte’’ olmuşken, söylenecek ve düşünecek çok bir şey yoktur belki de. İş hayatının yüksek 
beklentilerine yetme koşusu, kendini güncelleme koşusu, trafikten bezmeden yetişme koşusu, aile hayatının bütünsel 
sorumluluklarını yerine getirme ve çocuklarımıza en iyiyi vermek için maddi-manevi yetişme koşusu, sosyal 
çevremize, kendi ebeveynlerimize yetme koşusu... Bu günün yetişkinleri bunca koşturmaya ve buna rağmen eksik 
kalanlara belki vicdanen, belki de kendisine gelen sözle, belki de fiziksel yıpranmayla bedenen cevap vermek 
durumunda kalıyor. 
 
Dünyaya geldiğinde sevinçten havalara uçtuğumuz, sonsuz sevgimizi verdiğimiz, yere göğe koyamadığımız canımızın 
parçası çocuklarımıza yetişememek kahrediyor ebeveynleri. Tüm bu koşturmalar için de ne kadar yorgun, ne kadar 
gergin olursak olalım, her ne yaşadıysak, o olumsuz anlardan biraz kendimizi uzaklaştırıp çocuklarımızla ilgilenelim, o 
yorucu günün ardından, okuldan dönmüş olan çocuğunuz sizlerle oyun oynamak isterken ‘çok yoruldum bugün, 
dinleneyim geleyim‘ dediğinizde, sanki sabahtan akşama kadar aynı saatlerde mesai yapmış gibi birçok etkinlik ve 
ders ve öğretmenle zaman geçirmiş olan çocuğunuz, sizi anlamakta zorlanabilir. Öyle ya, kendisi de yoğundu ve 
dinlenmek için sizi seçti; sizde onunla beraber oyun oynadığınızda, aynı sevgi ve isteği paylaşıyor olacak ve kaliteli 
zaman geçirme konusunda en güzel örneği yaşamış ve yaşatmış olacaksınız. Hızlı yaşam döngüsüne bir es verip, anın 
keyfini, en değerlinizle paylaşacaksınız, onun gözlerindeki parıltı, mutluluğu sizin mutluluğunuz olacak; bundan sonra 
gün içinde yaşadıklarınızı da daha sakin düşünebilir, huzurla bir takım kararlar alabilirsiniz. 
 
Oyunla çocuğun hayal gücü gelişir, özgüveni artar, yaratıcılığı gelişir, kendini tanır, empati duygusu gelişir, gerçek 
yaşama alışma becerisi kazanır, kaygıları azalır, paylaşmayı öğrenir, dış dünya ve diğer kişilerle iletişimi artar; çocuk 
oyunla öğrenir ve en önemlisi oyunla mutluluk ve heyecan duyar. Zaman hızlı da akıp gidiyor olabilir, ya da çoktan 
hızlı akmış gitmiş olabilir; bundan sonra daha da hızlı akacak olabilir; her yere yetişme çabamız ve koşturmamız hiç 
bitmeyecek bu kesin; ancak çocuklarınız bir daha bu yaşlara geri dönmeyecekler tıpkı sizlerin de dönme şansı 
olmadığı gibi. Hem sevginizi en içten şekilde göstermek, hem onları çok mutlu etmek hem de ayırdığınız vakitle, 
kurduğunuz bu içten sevgi bağı ile kendinizin hayatı daha pozitif algılaması mümkün. En önemlisi çocukluğunu 
kaçırmadığınız yavrularınızın ilerde daha mutlu yetişkinler olması sizin elinizde, unutmayın… ’’Oyun çocuğun işidir’’ 
demiş M.M. Sizin de işiniz olsun çocuğunuzla beraberken oyun; yıllarda geri dönmek mümkün olmasa da yürekte geri 
dönmenin keyfini beraber çıkarırsınız. 
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