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Aylık Bilgi BülteniAylık Bilgi Bülteni  

Merhaba, Merhaba,   

Güncel Bülten’in bu ayki sayısı “Mutluluk” üzerine. Güncel Bülten’in bu ayki sayısı “Mutluluk” üzerine. İnsanın farklı yollarla "mutlu olma ve mutlu etme” te-

laşı hep vardı ve olacak; dolayısıyla bu duyguyu yüzeysel değil de içten yaşayabilmek ve içe sindirebil-

mek önemli.Biz de bu sayımızda sizlere, ebeveynler “çocukların mutlu olma yolunda onlara nasıl destek 

olabilir”i anlatmak istedik .Keyifle okumanız dileğiyle...  

Ebeveynler, Çocuklar ve Mutluluk: Bir Tek Dileğim Var; Mutlu Ol Yeter!Ebeveynler, Çocuklar ve Mutluluk: Bir Tek Dileğim Var; Mutlu Ol Yeter!   

Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken kafalarında olan sorulardan biri de 
çocuğunun büyüyünce “ne” veya “nasıl biri” olacağıdır. Kafasında inkar 
edemediği şemalar varken bile ebeveynin cevabı çocuğunun önce ve sade-
ce “mutlu” olmasıdır. Ebeveynin yegane dileğinin; -çocuğunun “mutlu” ol-
ması- ebeveynliğin gerektirdikleri ile çoğu zaman örtüşmediği de bir gerçek-
tir. 
Ebeveynin “dileği” çocuğunun mutlu olması olabilir, peki ama ebeveynin 

“görevi” çocuğunu her daim mutlu etmek/mutlu görmek midir? Ya da mut-

luluğun ne olduğunu ve ona nasıl ulaşacağını çocuğuna kendi doğruları üze-

rinden tanıtmak mıdır? Ya da mutluluk için uğraş vermek gerekli midir? 

Çocuk ne zaman / ne olunca mutlu olur? 
 Mutluluğun temsili gülümseme ise , 0-6 aylık bebeklerin gelişimlerinin önemli bir kısmında yer alan ilk gülücük 
belki de mutluluğun ilk simgesidir. Sosyal ve duygusal gelişimin sürecinde farklı duyguların ortaya çıkışı ile ebeveynler 
çocuklarında “mutluluk” ifadesini daha sık görmeye başlarlar. Çocukluk döneminde mutluluk, kendini güvende hisset-
me ile başlar. Eğer temel ihtiyaçlarınızdan güvenlik duygunuz tehlikedeyse mutlu hissedebilmek hiç de kolay değildir. 
Açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi diğer temel ihtiyaçları belki bir süre erteleyebilir, sizi “mutlu” hissettiren etkinlik veya 
durumu sürdürmeyi seçebilirsiniz.  
 O halde mutluluk en temelde çocuğun kendini güvende hissetmesi ile ilgilidir.İsteklerin olması, aklındakilere 
ulaşmak, dileklerin anında gerçekleşmesi de hepimizin “mutluluğunu” perçinler. Ancak, bu hallerdeki mutluluk “an”dan 
ibarettir, kısa sürer, bizi ve çocuklarımızı o durum veya malzeme ile sınırlar. Halbuki çocukların mutluluğu tek tek anlar-
dan ibaret değildir, bu “an”ların anıya dönüşürken yaptığı yolculuktur. 

Çocuk ne zaman mutsuz olur? 
 Çocuklar da mutsuz olur. Ancak mutsuzluk üzüntü ile eş anlamlı değildir. Mutlu olmayabilirsiniz, ama üzgün de 
değilsinizdir. Ya da bazen, hem mutlu hem üzgün hissedebilirsiniz. 
 Çocukların mutsuzluğunu yetişkinlerin dünyasına ait pencereden yorumlamak çok zordur. Bizler için “Hayat 
zordur”, “Şartlar değişir”, “Bunun için mutsuz olmaya gerek yoktur”… Çocuğumuzun veya başka çocukların mutsuzlu-
ğunu anlayabilmek için düşünce temelli yaklaşımlar yerine, duyguyu ve o duygunun birkaç “an” öncesini görebilmek 
gereklidir. Çünkü çocuklar “an” da yaşamayı bizlerden daha iyi başarırlar.  Bizler anların üzerine, önyargılarımızı, tecrü-
belerimizi, korkuları örterken çocuk için sadece o “an” vardır. Belki de bu yüzden arkadaşının küsmesi, istediği bir göre-
vi alamaması, düşük not alması onlar için mutsuzluk vericidir. 
 İhtiyaçları, istekleri kendi istediği şekilde ve hızda karşılanmadığında mutsuz olan, veya karşılandığı halde “hep 
mutsuz” diye şikayet edilen çocuklar? Onlar gerçekten “tatminsiz” çocuklar mı? Anne babanın tüm uğraşlarına rağmen 
bir türlü mutlu edilemeyen çocuklar mıdır? Bu çocuklar için hayat zordur.. Kendi boşluk hislerinin yanı sıra elinden gele-
ni yapmış ebeveynin üzerlerine yıktığı suçluluk duygusu ile de baş etmek zorunda kalırlar. 
Bu çocukların çok “an”ları vardır, AVM’lerde gezmiş, oyuncak alınmış, hamburger yenmiştir. Ancak anları birbirine bağ-

lamayı sağlayan “ilişki” yoktur.Çocuğun elinde de kala kala mutsuzluk kalır.                                                                       

 Güven duygusunun sürekli veya geçici bir süre için yoksunluğu, ebeveyn ile arasındaki ilişki bağının kopması, 

ebeveynin günlük yaşam stresi, ev içinde gerginliği artıran olaylar çocukların mutsuz hissetmelerine neden olabilir.  

Mutluluk bir “an”lar zinciri olduğuna göre mutsuz çocuklarımız için de zincire yeni halkalar ekleyerek destekleyebiliriz. 
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Mutluluk Öğretilebilir mi? Öğretelim mi? 

Mutluluğun güvende hissetmenin ardından gelen anlar zinciri olduğunu düşünürsek galiba mutluluk öğrenilebilir bir 
haldir. Öğretilebilirlik kısmı ise mutlu eden anlar listesi oluşturmaktan çok ebeveyn olarak yaptığımız rehberlik sürecine 
dahildir. Her rehber gibi kendine ara sıra soru sormalıdır ebeveyn; 
-Mutlu hissediyor muyum? 
-Çocuğum beni/bizi mutlu görüyor mu? 
-Mutluluğumu nasıl belli ediyorum (ifade ediyorum) ? 
-Bazı anlar sadece (bir şey almadan, bir şey olmadan) mutlu hissettiğimi çocuklarımla paylaşıyor muyum? 
-Birlikte anı biriktiriyor muyuz? 
-Ben - hala - yetişkin olarak beni nelerin mutlu ettiğinin farkında mıyım? 

Mutluluk bizler için de çocuklar için de bir zaruri hal değildir. Her türlü duygu insanlığa, çocuklara dahildir. 

Kitabın Adı: Mutluluk Nedir? 
Yayınevi: Tudem Yayınları     
Yazar: Oscar Brenifier 

 
 Filozof Çocuk kitaplarında her kitabın ismini bütünleyen altı büyük soru, düşüncelerle 
oynamak ve görünenin arkasına çocuk gözüyle bakmak için masaya yatırılıyor. 
Her soru yeni sorular doğuruyor... 
Sorgulayan, düşünen çocuklara...              
 
 
 
Kitabın Adı:Mutsuz Olmak 
Yayınevi: İletişim Yayınları 
Yazar: Wilhelm Schmind 
 
 İnsanların, sürekli mutlu olmaları gerektiğine inandırıldığı bir çağda yaşıyoruz. Gazete-
ler, kitaplar, ilan panoları, reklam spotları mutluluk üzerine söylenebilecek her şeyi tü-
ketmiş halde... Mutlu olmak bir görev, ödev gibi algılanır oldu ve bu algı, tek başına, 
kişiler üstünde önemli bir stres kaynağı haline geldi. Adeta "mutluluk diktatörlüğü"nün 
tahakkümü altında yaşamaya başladık. Wilhelm Schmid mutluluğa gereğinden fazla 
anlam yüklendiğini söylüyor ve kitabında mutsuzluktan yana pozisyon alıyor. 
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                 GünceL’in Önerdikleri   


