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İthaf

Bu kitabı, 

Ruhunun derinlerinde yaşadığı ‘sekine’ ile ruhu-
ma sükûn veren aziz anneme,

Çocuklarımızın yaşamı için kendi yaşamını feda 
eden biricik eşime,

Ve bütün eksik ve kusurlarıma rağmen, beni hoş-
görü ve tevazu ile kabul eden ‘aziz misafir’lerimiz 
Mustafa, Halis, Hacı Kemal ve Levent’e 

İthaf ediyorum…
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ÖNSÖZ

Yaşanılabilir bir toplum inşasını arzu edenler ço-
cukluk sırrından güç almalıdırlar. Zira çocukluğun 
özünde, koca bir toplumu değiştirebilecek, bitmek tü-
kenmek bilmeyen büyülü bir güç vardır. Bu, yetişkinin 
ruhunu örten kalın duvarları yıkabilecek ve oradan sı-
cacık şefkat hissini uyandırabilecek olan tek ve biricik 
güçtür. Yeter ki yetişkinler, çocuğa hükmetmeyi bir 
marifet zannetme yanılgısından çıkıp, sevgi ve şefkat 
hislerini yeniden canlandırabilecek olan çocuklarına, 
güven içinde kendilerini bırakabilsinler...

Maalesef günümüz yetişkinleri, çocuklara o hey-
betli dik duruşlarının ardındaki büyüklük tutkunluk-
ları ile baktıkları için, böyle büyük bir gücün insanlı-
ğa getirebileceği faydalardan habersiz; kendilerince 
bir gelecek inşasına soyunmaktadırlar. Fakat çocuk-
ların insan ruhunda uyandıracağı sevgi ve şefkati he-
saba katmadan inşa edilecek olan bir hayat, insanlık 
tarihinin en acınacak yaşam tarzı olacaktır.

İnsan ruhunun yeniden uyanışı, çocuklarla olacak-
tır.

Bu uyanış, çocuklar için bir şey yapmakla değil, 
çocuklarla işbirliği yapmaya çalıştıkça gerçekleşe-
cektir!..

Uzman Pedagog Adem Güneş


