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Potansiyelini Hayata Yansıtan, 
Karakter Sahibi ve Huzurlu  

Çocuklar Yetiştirmek İçin

Sevgili anne ve babalar, biliyorum ki hayat reçete edilemez. Her insan 
kendi doğrularıyla yaşar. Ancak inanıyorum ki, bedelini önce çocuklarımıza, 
sonra kendimize ödettiğimiz hataları, çağdaş bilimin bize kazandırdığı bil-
gilerin yardımıyla görebilmek ve bunları azaltarak yaşamak mümkündür.

Her ne kadar ailelerin birçoğu açık olarak söylemeseler de, başarı ölçüt-
leri çocuklarının çok para kazanmaları (zenginlik), mevki-makam sahibi 
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(statü) ve tanınan bir kişi (şöhret) olmalarıdır. Bu, aynı zamanda erkek-
ler için yakışıklılığı, kızlar için güzelliği de beraberinde getirir. Oysa benim 
anlayışıma göre gerçek başarı, potansiyeli hayata yansıtmaktır. Anne ve 
babalar çocuklarının kapasitesini hesaba katarak teşvik edici olur, zorba-
lık yapmazlarsa çocuklarının potansiyellerini hayata yansıtmalarına aracı 
olurlar.

Çocukların potansiyellerini hayata yansıtması, dünyaya ve ülkelerine 
karşı sorumluluk duyması, huzurlu bir yetişkin olmalarına imkân verir. Bu 
da vicdan geliştirmekle mümkündür. Ne yazık ki günümüzde anne ve ba-
baların çoğu, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemleri sözde bırakıp, bütün 
enerji ve zamanlarını çocuklarını “başarılı” kılmaya ve onlara iyi bir hayat 
sağlamak için çok çalışmaya adıyorlar. Oysa çocukken ihtiyaç duyulan, re-
fah, zenginlik ve bunun çocuğa yansıması olan pahalı oyuncaklar değildir. 
Çünkü bunlar çocuğa sadece kısa süreli sevinç yaşatır. 
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Huzurlu bir insan olmak için vicdan gelişimine ihtiyaç vardır. Aileler sof-
ralarında hangi konuyu öne çıkartırlarsa, o konuya ilişkin değer vurgulanır.
Hiç kuşkusuz bilgi bir konuda doğru davranmak için yeterli değildir. Ancak 
bütün uyguladıklarımız, bildiklerimizin arasından seçilenlerdir. 

Bilinen birçok şeyin, uygularken ne kadar zor olabileceğini  kendi ço-
cuklarımla yaşadıklarım ve tecrübelerim bana yine birçok kez göstermiştir. 
O nedenle bu kitabı, psikolog kimliğimin yanı sıra, bir baba duyarlılığıyla 
kendi hatalarımdan çıkardığım dersleri de içerecek şekilde ilk kez yirmi yıl 
önce kaleme aldım.

Bu kitabın beşinci kez yenilenmiş baskısını hazırlarken dünyada son yıl-
larda eğitim alanında meydana gelen önemli gelişmeleri ve bu gelişmelerin 
yol açtığı temel yaklaşım farklılıklarını da içeriğe kattım.

Kendi hayat yolculuğumuzda başarının çoğunlukla mutluluk vermediği-
ni gördüm. Oysa anne ve babaların en büyük rüyası çocuklarını başarılı ve 
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mutlu görmek. Başarı ölçütü olarak “dünyada en iyi olmak” yerine  “dünya 
için iyi bir  insan olmak” hedefi seçilirse, aynı zamanda çocuklar için huzurlu 
bir hayatın kapısı aralanmış olur.

Ana-Baba Elkitabı’nın düzenlenen yeni baskısı, bu yaklaşımın temelleri 
üzerine oturtulmuştur. Kitabın anne ve babalara, özsaygısı yüksek çocuklar 
yetiştirmeleri konusunda katkıda bulunmasını dilerim.

          
İstanbul, Ekim 2018
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Bin bilsen de bir bilene danış.
Türk atasözü
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* Kimse kimseye yaşamayı öğretemez. Çocuğunuza hayatı 
hazır bir reçete olarak sunamazsınız.

* Çocuğunuzun hayat yolunu çizemezsiniz, ona ancak 
kendi yolunu çizebileceği bir harita verebilirsiniz.

* Potansiyelini hayata yansıtan çocuklar yetiştirmek 
için süper anne ve baba olmaya ihtiyaç yoktur. Fazla 
korumamak, fazla karışmamak ve tehlike olmadıkça 
ellerini bırakmak yetebilir.
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* Çocuklara hayatı öğretmek, onlara doğruları söylemek 
ve anlatmakla olmaz. “Neden?”, “Nasıl?”, “Bana … 
anlatsana,” diye başlayacağınız cümleler, çocuğunuzun 
doğruları kendi bulmasına imkân verecektir.

* Çocuğunuzun, “dünyada en iyi olmak” gibi belirsiz bir 
hedef için mücadele edeceğine, “dünya için iyi bir insan 
olmasını” sağlayın.
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* “Dünya için iyi bir insan olmak”, yaşadığımız dünyaya 
karşı sorumluluk hissetmek demektir. Bu anlayışa sahip 
olanlar, dünyayı büyüklerinden ödünç aldıklarının, 
çocuklarına ve torunlarına bu emaneti devretmeleri 
gerektiğinin bilincindedir.

* Fazla sevginin çocuğunuza zarar vereceğini düşünmeyin. 
Sevginin fazlası zarar vermez, zararlı olan yanlış sevgidir.

* Çocuğunuza birçok şeyi şartlı olarak verebilirsiniz. 
Ancak sevginiz “şartlı” değil, “kayıtsız şartsız” olmalıdır.
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* Sevgiyi en çok hak etmediğini düşündüğünüz an, 
çocuğunuzun sevgiye en çok ihtiyaç duyduğu zamandır.

* Eşinizin ve çocuklarınızın, onları güvence altına almak 
için yüklü bir banka hesabına değil, onlara değer 
vermenize ve şefkatinizi göstererek sağlayacağınız 
duygusal kredi hesabına ihtiyacı vardır.

* Çocuklarınıza vereceğiniz en değerli hediye, onlara 
göstereceğiniz ilgi ve ayıracağınız zamandır.




