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YAVAŞ EBEVEYNLİK 

 

 Ebeveynin kendi psikolojik süreçlerinin farkında olması anne-babalıkta temel bir 

gerekliliktir. Modern yaşamın yüksek beklentileriyle beraber çocuklar için hiçbir şeyin eksik 

kalmamasına önem verilir. Her şeyi bir arada ve mükemmel yapmak isteyen ebeveynin ise 

durması gerekir, ama durmak zordur, yavaşlamak denenmelidir. 

 Haim Ginott kriz anlarında duygu yansıtmaları yapabilecek kadar sakin kalmayı önerir, 

Aletha Solter çocuk ağladığında da dingin olunmasını önerir, Pam Leo ve Patty Wipfler 

çocuklarla ele ele ebeveynlik felsefesinin izinden gidilmesini önerir. Kendi gördüğümüz 

ebeveynlikten edindiğimiz referansımız, gördüklerimiz, okuduklarımız, bize önerilenler, tüm 

bunları yapabilmek, tüm önerilere kulak kabartabilmek için hızlıca akan hayatı ağıra almak, 

çocuğumuzun arzu ve ihtiyaçlarının farkında olabilmek için durup düşünmek, buna zaman 

ayırmak gereklidir. 

Çocukların bizim yönetimimize ihtiyaç duyduğunu düşünürüz. Onları birer birey olarak 

kabul edememek en önemli zorluktur, onlar bizden farklı ihtiyaç ve tercihleri olan insanlardır, 

bizlerin uzantıları değillerdir. Ebeveyn olmak yönetmek değil, incelemektir. Uzun uzun gözlem 

demektir, bunun için gün içerisinde çocukla yeterince zaman geçirmek ve çocuğun sinyallerine 

açık olmak gerekir. 

Çocuk yetiştirmek yeni fikirlere açık olmak, kaygıları dindirmektir, yeni bir yöntem 

denerken sabırlı olmaktır.  

Çocuklarımızı onayladığımızda, ihtiyaçlarına zamanında ve uygun şekilde sevgiyle 

karşılık verdiğimizde, zorluklarda yanında olarak çabalarını takdir ettiğimizde, onlarla göz göze 

ve fiziksel temas kurduğumuzda onlara sevgimizi hissettiririz. Anne ve baba aralarında 

denizleri, çayırları barındıran iki dağ gibi olmalıdır. Çocuklar kaç yaşında olursa olsun huzur 

dolu çayırlarda koşuştururken anne-babaları onları gülümseyerek izlemelidir. 

Yavaşlamak isteyen ebeveynler, çocukların hayatında sıkıntıya yer açmalıdır. Her 

çocuğun içinde, sıkıldıkları zamanlarda ortaya çıkacak yaratıcı bir enerji vardır. Ebeveyn olarak 

yavaş olmanın yolu sürekli dahil olmaya çalışmamaktan, biraz uzaktan izleyebilmekten 
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geçiyor. Kaygılar sürekli kontrol etme ihtiyacı duyulmasına neden oluyor. Çocuğun ebeveyniyle 

birlikte yavaşlayabilmesi sağlandığında da çocuk, kaygıyla başa çıkıyor, yalnız kalabilme 

kapasitesi artıyor, kendi kendini oyalayabiliyor. Çocukların beklemeyi ve beklerken kendini 

oyalayabilmeyi öğrenmesi mutlu olmaları için önemli kazanımlardır. Ünlü psikanalist Winnicot, 

“Yalnız kalabilme kapasitesi, duygusal açıdan olgunluk gelişiminin en önemli belirleyicilerinden 

biridir.” der. Bu sakinleşme mekanizmasının işlemesi bakımından da değerlidir. 

Eski bir Hitit duası (MÖ 2000) o yıllarda da yaşam kalitesinin yavaşlamaktan geçtiğini 

gösteriyor. Bunun için kendimize ve çocuğumuza zaman ayırmamız, doğru adımlar için 

düşünmemiz ve sağlıklı kararlar için sakin olmamız gerekiyor. Duada yapılması gerekenler 

özetleniyor. Bir dilek şeklinde istenilenler söyleniyor, ancak bizler bu dönemde bunları yapacak 

gücün biz ebeveynlerde olduğunu biliyoruz. 

Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. 

Zamanın sonsuzluğunu göstererek, bu telaşlı hızımı dengele. 

Günün karmaşası içinde, bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükûnetini ver. 

… 

Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşayabilmek için 

durmayı, güzel bir kitaptan, birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi 

öğret. 

Her gün bana kaplumbağa ve tavşanın masalını hatırlat. 

Hatırlat ki, yarışı her zaman hızlı koşanın bitirmediğini, yaşamda hızı arttırmaktan çok 

daha önemli şeyler olduğunu bileyim. 

Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla. 

Bakıp göreyim ki, onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır. 
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