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Önsöz

Psikoloji bilimine kendini adayan nice bilim insanı; insan 
davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini analiz ede-
bilmek için yıllarca çok zorlu koşullarda gerçekleşen in-

celeme, gözlem ve deneyler yapmışlardır. Bu meşakkatli çalış-
malar sonucunda elde edilenler, belirli kuramlar çerçevesinde 
şekillenmiş ve günden güne biriken bilgiler sonucunda insan 
davranışını açıklayabilen birçok kuram gelişmiştir. Elbette bu 
kuramların bazıları zaman içinde terk edilmiş, bazılarıysa ge-
lişerek daha fazla netlik kazanmıştır. Hatta bazıları öyle köklü 
etkiler bırakmıştır ki bilinçaltı, stres, ego, bağlanma gibi belir-
li kavramlar günlük dilimize girerek sık sık telaffuz edilir hâle 
gelmiştir.

Bu kuramların bazıları çocuk psikolojisinde öne çıkmış ve 
çocukların nasıl bir gelişim sürecini takip ettiği genelgeçer ku-
rallara bağlanmaya çalışılmıştır. Şu an duyduğunuz ve okudu-
ğunuz bilgilerin tamamı bu kuramlara dayandırılmıştır. Şunu 
belirtmem gerekir ki hiçbir kuram, hipotezlerinin kesin doğ-
ru olduğunu kabul ederek, tüm çocukların gelişim süreçleri 
mutlak aynıdır gibi bir ifade kullanmaz. Psikolojide kesinlik 
yoktur ve kesin ifadeler kullanmak hataya düşmenize yol açar. 
Eklektik ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme yapmanın, 
herkesin biricik olduğu ve her çocuğun yeniden keşfedilmesi 
gerektiği düşüncesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. 
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Profesyonel hayatımdaki deneyimlerimle birlikte ortaya çı-
kan güncel kuramları takip ederek hâlâ doğrusunu bulmaya 
çalıştığım bu keşifte sizinle paylaşmak istediğim konular var. 
Doğru anne baba olabilmek, önce kendimizi tanıyarak başla-
mamız gereken bir süreçtir. Yetişkinlerle çalışmalarım sonu-
cunda yaşanan sıkıntıların aslında çocukluk ve erken çocuk-
luk dönemine dayandığını görmemle birlikte çalışmalarımı 
yetişkin ve çocuk olarak ayırmaktan vazgeçtim. Yetişkinlerle 
çoğunlukla çocukluk dönemlerinde öğrendikleri hatalı bilgi-
ler, inançlar ve karşılanmamış ihtiyaçlar üzerinde çalışıyorum. 
Buradan yola çıkarak neden bu inançların oluştuğu dönemle-
ri yaşayan çocuklarla çalışmıyorum ve bu hatalı inançları daha 
ortaya çıkmadan ya da tamamen yerleşmeden engellemeye 
çalışmıyorum diye düşünerek çocuklarla çalışma serüvenime 
başladım. Çocukların duygusal dünyalarını, akıllarından geçen 
düşüncelerini ve çıkarımlarını tarif etmeye çalışırken en doğru 
kelimeleri seçmeye çalışıyorum ama ‘muhteşem’den daha etkili 
bir kelime aklıma gelmiyor çünkü yetişkinlere yardımcı olma-
ya çalıştığım birçok konu ve problem çocukların kafasında o 
kadar net ve basit ki! Öyle güzel kurgulayarak çözüm üretiyor-
lar ki hayran olmamak mümkün değil. Örneğin ölüm ya da 
kayıplarını zihinlerinde bir çerçeveye sokuyorlar ve üzülmeleri 
gerektiğinde üzülüp devam etmeleri gereken yerde yalnızca de-
vam ediyorlar. Bir yakınını kaybetmiş çocuğun daha az evvel 
yanınızda ağlarken hemen sonrasında arkadaşlarıyla yan odada 
kahkaha attığına şahit olabilirsiniz. Biz yetişkinler, genelde bu 
durumu çocuğun ölümü henüz idrak edemediği ya da reddet-
tiği şeklinde yorumlarız. Oysa yaptıkları şey, ‘anda’ yaşamaktır. 
Üzüntünün de mutluluğun da devam edeceğini fark ederler. 
O ‘an’da kalarak o anın ihtiyaçlarını fark ederler ve bunu karşı-
lamaya yönelik harekete geçerler. 

Kitabın ilerleyen sayfalarında sık sık sözünü edeceğim ‘ih-
tiyaç’ kavramı, çocuk gelişiminde ve yetişkinlik döneminde 
duygusal durumları belirleyen ve kişilerin duygusal sıkıntıları 
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üzerinde çalışırken karşıma çıkan problemleri kafamda net-
leştiren bir kelime oldu. Detaylı şekilde anlatmaya geçmeden 
evvel kısaca özetlemem için şu cümlenin zihnimize iyice yer-
leşmesini istiyorum: Öncelikle erken çocukluk döneminde, 
sonrasında gençlik ve yetişkinlik döneminde karşılanmayan 
duygusal ihtiyaçlar bizim olumsuz duygu, düşünce ve davra-
nışlarımızın nedenidir. Özellikle erken çocukluk dönemini 
vurgulamak isterim çünkü hayatımızın geri kalanı, bu karşı-
lanmamış ihtiyaçları karşılamaya ya da telafi etmeye çalışmak-
la geçer. Tüm hayatımız, bu ihtiyaçların etrafında şekillenir. 
Bu ihtiyaçların ne olduğunu anlamadığımız ve yeterince kar-
şılayamadığımız sürece bizim için işler yolunda gitmez. Dün 
çocuk olan bizler, bugün yetişkin ebeveynler olarak hâlâ aynı 
ihtiyaçlarımızı karşılamak için uğraşırız. Bu yüzden çocukları-
mıza giden yol, aslında kendi çocukluğumuzdan geçer. 

Hadi şimdi gözlerinizi kapatın ve bir süreliğine geçmişinize 
dönün. Bırakın çocukluk anılarınız ve duygularınız zihninize 
aksın. Bir süre onlarla kalın.
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Giriş

Şu an bu kitabı satın aldıysanız ve okumaya başladıysanız 
başlık amacına ulaşmış demektir. Elbette bu başlığı koy-
mamın tek amacı, bu kitabın dikkatinizi çekmesi değil, 

yazmak istediklerimi belki de en iyi özetleyen cümle olmasıy-
dı. Sosyal medyada karşılaştığım bir videoda, belli ki her şeyi 
konuşarak çözmesi gerektiğine inanan bir anneyle çocuğun 
diyaloğu vardı. Çocuğun annesine, “Anne ne olur benimle 
konuşma, döv artık beni,” diye şakayla karışık sitem ettiğini 
duydum. Bunu duymak başlangıçta gerçekten çok hoşuma 
gitmişti. Daha sonra üzerine uzun uzun düşündüm. Muhte-
melen bunu bir uzmandan duymak sizi şaşırtmıştır ama bana 
bir fırsat verin ve okumaya devam ederek neden hoşuma gitti-
ğini ve çocuğun serzenişinin neden haklı olduğuna inandığımı 
anlatma şansı tanıyın.

Tam yirmi iki yıl önce üniversiteye girdiğimde okuduğum 
bölüm olan psikoloji, bugünlerde olduğunun tersine popüler-
liğin çok uzağındaydı. Hatta psikolog ya da psikoterapist kav-
ramları, ben de dahil olmak üzere çevremdekilere çok yaban-
cıydı. Bölüme iyi bir puanla girmiş olmama rağmen insanlar, 
sanki beni teselli etmek için uğraşıyorlardı. Bırakın internet-
ten bilgi edinmeyi, yazılı kaynak bulmak bile çok zordu. Hâl 
böyle olunca benim anne babam da dahil olmak üzere ebe-
veynlerin çok büyük bir kısmı çocuklarını el yordamıyla, eski 
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usullerle büyüttüler. Sorabilecekleri bir uzman ya da okuyabi-
lecekleri bir ebeveynlik kitabı olmamasına ve eminim ki hata 
yapmalarına rağmen beni nasıl büyütebildiler? Nasıl oluyor da 
geriye dönüp baktığımda mutlu bir çocukluk hatırlıyorum? 
Annelerin meşhur terlik hikâyeleri, zaman zaman bizim evde 
de yaşanmasına rağmen çok sevildiğimi bana nasıl hissettire-
bildi?

Bu anılardan bahsedebildiğime göre kabul etmek isteme-
sem de sanırım yetişkinliğe geçmişim demektir. Bir de üstüne 
baba oldum. Psikoloji alanında uzmanlık yapmama, çocuk-
larla yıllarca çalışmış olmama rağmen ebeveynliğin gerçekten 
korkutucu ve bilinmezliklerle dolu bir sorumluluk olduğunu 
çok geç fark ettim. Başlarda epeyce saçmaladığım ve kaygılar-
la boğulduğum bir dönem oldu. Sonra baktım ki bu şekilde 
başa çıkamayacağım oturup kara kara düşündüm. Bizim alan-
dan yeni mezun olanlar, tecrübesizlikten dolayı her şeyi kita-
bına göre yapmaya ve uyarlamaya çalışırlar, tabii ben de öyle 
yaptım ama öyle bir yer geldi ki tıkandım. Belki siz de kişi-
sel gelişim kitabı ya da çocuk yetiştirme kitabı okurken orada 
yazılanları uygulamaya kalktığınızda buna benzer bir tıkanma 
yaşamışsınızdır. “Bu bizim çocuğa uymaz,”, “Ama bizim evde 
bu kuralı oturtmamız mümkün değil,” veya “Yazıldığı kadar 
kolay değil,” demişsinizdir. Belki günlük hayatın sıkıntıları ve 
stresi sizi yorduğunda okuduklarınız aklınızdan çıkmış sonra-
sında, “Eyvah ne yaptım ben!” diyerek vicdan azabı çekmiş, 
hatta daha da ileri giderek “Çocuğumun psikolojisini bozdum 
mu?” diye düşünerek evham yapmışsınızdır. Bunları sadece si-
zin yaşadığınızı düşünmediniz değil mi? Elbette bunu hepimiz 
yaşadık. Psikolojinin belki de en hayran olduğum tarafı budur. 
Hiçbir şeyin tam bir doğrusu yoktur, bu yüzden ebeveyn ola-
rak sadece siz değil, uzmanlar da çoğu zaman zorlanır. Her du-
rumda yeniden araştırmak ve doğruyu yeniden keşfetmek zo-
runda kalır. Ezbere yorumlar yapmak ya da tavsiyeler vermek, 
bu mesleğin en tehlikeli yanlarından biridir. Herkes özeldir ve 
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biriciktir, o hâlde herkes için yeniden keşfetmek gerekir. İşte 
bu yüzden olan biteni kafamda harmanlamam epey zamanımı 
aldı. Mesleki yaşantımda kendim için keşfettiğim en önemli 
düşünce biçimi, “Önce öğren, öğrendiklerini kendi koşulla-
rınla sentezle ve sonra bildiğini unut,” oldu. Şimdi geldiğim 
noktadan insanın kendi özüne inmesinin, doğala ve içtenliğe 
teslim olmasının, çocukların gelişiminde onlara sağlayabilece-
ğimiz en önemli çevresel koşul ve ihtiyaç olduğunu görebiliyo-
rum. Bu size de tanıdık geldi mi?

Ebeveynlere yönelik yazılan çocuk gelişimi ya da çocuk eği-
timiyle ilgili kitapların birçoğu, genel problemlere ya da spesi-
fik problemlerin genel yaklaşımlarına odaklanır. Bir anlamda 
buna mecburdurlar çünkü ilk insandan bugüne kadar doğmuş 
her çocuk tektir ve problemleri onlara özeldir. Hiçbir uzman, 
çocukla çalışacağı zaman aileyi ya da çocuğun bakımına yar-
dım eden kişileri işin dışında tutamaz. Çocuğun içinde oldu-
ğu çevre, anne babanın yapısı, yaşantılar ya da genler bir araya 
geldiğinde çok yüksek bir çeşitlilik oluşturur ve bunun sonu-
cunda bilinen genel pedagojik yaklaşımlar zaman zaman ge-
çersiz zaman zaman da işlevsiz kalır. Bu yüzden teorik kitaplar, 
çoğunlukla gerçeklikten bir miktar uzaktır. 

Bunları söylerken belki bazı meslektaşlarım bana kızacak 
ama kitapların her zaman gerçek hayatta karşılığının olma-
dığını defalarca kez gördüm. Özellikle kültürel farklılıkların 
daha ön plana çıktığı çocuk eğitiminde, bazı yaklaşımlar ve 
çocuklarla iletişim kurarken savunulan dil çoğunlukla uyum-
suzluk taşır. Örneğin çocuklarla her şeyin konuşularak halle-
dilmesi gerektiği düşüncesi, aslında işi daha da zorlaştıran ve 
problemleri çözmek için yeterli olmayan bir davranış biçimi-
dir. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarla uzun uzun 
konuşmanın, onları ikna etmeye çalışmanın pek bir fayda-
sı yoktur. Zira soyut düşünce yetisi tam olarak gelişemediği 
için söylediklerimizi tam olarak kavrama, çıkarsama yapma 
ve genelleme becerileri yoktur. Diğer taraftan maalesef bizler, 
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kendimiz keşfetmediğimiz, deneyimlemediğimiz ya da fark 
etmediğimiz sürece dışarıdan gelen bilgiyle hareket etmeye ve 
değişime, geçmiş yaşantılarımızdan ve duygularımızdan dolayı 
genellikle direnç gösteririz. Hadi sizden çıkalım yola! Çocuk-
luk, ergenlik, hatta yetişkinlik döneminizde ailenizden, arka-
daşlarınızdan, belki de mentorlarınızdan defalarca kez öneri 
almışsınızdır. Yanlış olan size söylenmiş ya da hiç yoksa bir 
kişisel gelişim kitabı okuyup, “Evet, artık bundan sonra farklı 
davranacağım, aynı hataları tekrarlamayacağım,” diyerek karar 
almışsınızdır. Peki uygulama kısmı nasıl gitti? Neden hatalı ol-
duğumuzu bile bile aynı şekilde davranmaya devam ediyoruz? 
Neden başkalarına çok iyi tavsiyeler verirken kendimiz uygula-
yamıyoruz?

Tüm bunları göz önüne aldığımda kitabı yazarken amaçla-
dığım kurgu, bu karışık sürecin doğası hakkında bir fikir ve-
rerek öncelikle kendinizi, sonrasındaysa çocuğunuzu anlayarak 
kendi yaklaşımınızı kendi başınıza yaratmanıza katkıda bulun-
maktı, fakat yazdıkça bunun ne kadar zor olduğunu fark et-
meye başladım. Kelimelerin sınırlı olmasının, en çok önemse-
diğim şey olan iki insan arasındaki duygusal ilişkinin gücünü 
ve bu gücün ortaya çıkardığı travma ya da mucizeleri yeterince 
anlatabilmeme engel olabileceğini hissettim. Umarım becere-
bilir de uzun yıllardır bu alanda çalışan bir baba olarak sizi sa-
mimiyetle anladığımı kitabımda hissettirebilirim.

Peki şu ana kadar ne mi öğrendim? Ebeveyn olarak çocu-
ğunuza nasıl davranmanız gerektiğiyle ilgili kesin bir doğru 
ya da kural yoktur. Ne kadar uzman olduğunuz fark etmez. 
Bir çocuğu en iyi, ona bakım veren ve onunla yakın ilişkideki 
kişi tanır ki bu genellikle annedir. Çocukların psikolojisi, ye-
tişkinlerden çok daha dayanıklıdır, olayları bizim yaşadığımız 
gibi yaşamazlar ve olaylara türetilmiş anlam yüklemezler an-
cak davranışlarımızdan bağımsız şekilde ebeveyn olarak bizleri 
nasıl algıladıkları, onların kişiliğini doğrudan etkiler. Psiko-
loglardan, psikiyatristlerden ya da diğer uzmanlardan elbet-
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te yardım almanız gereken durumlar vardır, fakat ebeveynlik 
kitapları kadar sizin içgüdüleriniz, kendi ebeveyninizden ve 
geçmişinizden getirdikleriniz de önemlidir. Çocukla aranız-
da sevgi ve samimiyete dayanan bir güven ilişkisi kurduktan 
sonra endişelenmenize gerek yoktur. Çocukların olduğu kadar 
duygusal yönden kendi temel ihtiyaçlarınızı da bilir ve fark 
ederseniz kimseye bir şey danışmadan bunu kendi başınıza ko-
laylıkla halledebilirsiniz. Umarım bunları okurken aklınıza bir 
sürü soru gelmiştir. Çocuğunuza nasıl davranmanız gerektiği-
ni söylemekten kaçınmaya çalışacağım ama bazen kendi doğru 
olduğuna inandığım şeyleri sizinle paylaşmak isterim. Sizden 
beklentim, benim söylediklerimi kendi hayatınız, yapınız ve 
içinde bulunduğunuz koşullarla sentezlemeniz. Bunu yapabi-
lirsiniz, lütfen kendinize güvenin. 

Çaresiz hissettiğimiz, çocuklara yardım edemediğimiz, bı-
rakın yardım etmeyi bazen konuşmayı ve iletişim kurmayı 
dahi beceremediğimiz ya da kontrolü kaybettiğimiz zamanlar 
olmuştur ve olacaktır. Bütün ebeveynlerin bunu yaşadığından 
kuşkunuz olmasın, hatta son yıllarda oldukça popüler olan, 
birçok konuda fikirlerine danıştığımız, sosyal medyadan takip 
ettiğimiz ve çok başarılı bulduğumuz ebeveynler dahi bu zor-
lukları yaşayabilir. Sosyal medyada gördüklerimizle muhte-
şem ebeveynliğin olabildiğine ancak bunu beceremediğimize 
inanırız. Üstüne bir de eş dostun nasihatleri, çocuk yetiştir-
menin incelikleri hakkındaki ustaca yorumları nedeniyle içi-
mizde yoğun bir yetersizlik ve endişe hissi oluşur. Karşılaştığı-
mız öneriler üç aşağı beş yukarı aynıdır ancak bunları kolayca 
hayatımızda uygulayamayız. Bunun nedeniyse çocuklarımızı 
yetiştirirken yaşadığımız ve yaşayacağımız duygusal fırtınalar 
ve bunlara bağlı olarak tekrar tekrar yaptığımız hatalı davra-
nış örüntülerimizdir. Duygularımızı anlamadığımız sürece 
davranışlarımızı kalıcı bir şekilde değiştirebilmemizin bir yolu 
yoktur. 
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Bizim duygusal ve sosyal zekâ dediğimiz becerileri geliştir-
mek için geniş fırsatlarımızın olması, günümüz çocuklarından 
daha avantajlı olduğumuzu düşündüğüm alandır. Duyguları-
mızı anlayabilme, empati kurabilme, duyguları düzenleyebil-
me, yönetebilme, sosyal ilişkiler kurabilme gibi becerileri bol-
ca deneyimleyebildik. Her şey, doğal akışında gerçekleştiği ve 
kendiliğinden olduğu için bu becerilerin gelişmesinde herhan-
gi bir desteğe ihtiyacımız yoktu. Deneyimlemek ve öğrenmek 
için her şey elimizin altındaydı. Oturduğumuz mahallemiz ve 
komşu çocuklarının yanı sıra samimiyet, içtenlik, yakınlık ve 
doğallık vardı. Peki hâlâ bunların özlemini çekerken ve ihti-
yacını duyarken, çocuklarımıza yaşadığımız zamanların keyfi-
ni anlatırken ve onların bunları yaşamasını isterken biz nasıl 
unuttuk bunları? Ne zaman unuttuk? Ebeveyniz ama peki ya 
bizim ihtiyaçlarımız neler? Duygusal yönden eksik kalan ya-
nımız ne? Nelerimiz karşılanmamış? Ne zaman kendimizden 
bu kadar uzaklaşıp doğru anne babalığı başka yerlerde arama-
ya başladık? Peki ya bu keyifli yaşantılar, ne ara çocuklarımızın 
dünyasını anlamamızı engelleyen bir durum hâline geldi?

Biz çocuklarımızı etkilediğimiz kadar onlar da bizi etkiler. 
Bizde tetikledikleri şemaların -ki bunların ne olduğunu ileride 
detaylı olarak anlatacağım- üzerimizde duygusal yoğunlukta 
etkileri vardır ve çocukluğumuzda ebeveynlerimizle yaşadığı-
mız olumsuz duygular çığ gibi üzerimize kapanır. Bu yoğun 
duygulardan kurtulmak için ortaya çıkan baskın yanlarımız, 
sağlıklı olmayan tepkiler vermemize yol açar. Aşırı kontrol et-
meye, baskıcı davranmaya, onlardan daha güçlü olduğumuzu 
ve bizim sözümüzün geçeceğini göstermeye çalışırız ya da baş-
ka bir şekilde aşırı korumaya, ihtiyaçları olandan fazlasını ver-
meye, fazla esneklik ve serbestlik tanımaya başlarız. Tüm bun-
lar arasında çoğunlukla dengemizi kaybederek kendimizi ya da 
çocuğumuzu tanıyamadığımızı fark ederiz. Böylece çocukları-
mıza ya kendi ebeveynlerimiz gibi ya da onların bize davran-
dıklarının tam tersi şekilde davranırız.
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Şimdi ebeveyn olmayı bir süreliğine bırakın ve geçmişini-
ze dönün. Kendi ailenizi, çocukluğunuzu düşünün. En çok ne 
yapmaları sizi üzüyordu ya da kendinizi kötü hissetmenize ne-
den oluyordu? Nasıl tepki veriyordunuz? Nasıl başa çıkıyordu-
nuz? Peki çocuğunuzun size karşı verdiği tepkiyi onlara karşı 
vermiş olsaydınız nasıl davranırlardı? Lütfen bu soruların yanı-
tını düşünmek için kendinize biraz zaman tanıyın.

Kendi çocukluğumuzu ve içimize hapsettiğimiz çocuğu an-
layamazsak çocuklarımızı anlama şansımız kalmaz. Geçtiğimiz 
yolları hatırlamadığımız sürece onlara doğru yolu tarif edeme-
yiz, sürekli geçmişteki çıkmaz yollara takılıp dururuz. Ebeveyn 
olma sürecinde sizin geçmişteki duygularınız, ailenizle iliş-
kileriniz, sevgi diliniz, kısaca geçmişten getirdiğiniz duygusal 
hayaletleriniz ortaya çıkar ve sizin nasıl bir ebeveyn olacağınız 
bunlara bağlı olarak değişim gösterir. Bizler, çocuklarımıza 
davranışlarımızda, yıllarca kendi içimizdeki o küçük incinmiş 
çocuğun ihtiyaçlarını ve duygularını gözetiriz.

Hadi şimdi kafanızda oluşmuş sorulara birlikte yanıt bu-
lalım.



Çocuklarımızı yetiştirirken günümüzde her türlü bilgiye ve kaynağa 
kolayca ulaşırız. Bunların bazıları gerçekten teorik bilginin sağlam 
olduğu, bilimsel kitaplardır. Nasıl davranmamız gerektiğine dair epey 
bilgi alabiliriz. Ancak ebeveynlikte hissettiğimiz duyguların nereden 
geldiğini, nasıl oluştuğunu ve bu duyguları nasıl kontrol edebileceğimi-
zi öğrenmeden bu bilgileri pratiğe aktarmak pek olası değildir. Kendi-
mizi tanımadan, çocukluk yaralarımızı sarmadan, değişmeden, geliş-
meden çocuklarımıza ulaşabilmemiz imkânsızdır. Çocukları anlamanın 
yolu, önce kendimizi anlamaktan geçer.

Uzman Klinik Psikolog Şahin Çiftçi, Yaralarını Aktaran Ebeveynler isimli 
kitabında anne babaların, çocukluklarından yetişkinliğe taşıdıkları 
sorunlarını çocuklarına aktardıklarını ve farkında olmadan çocukları-
nın gelişimine olumsuz bir müdahalede bulunduklarını örneklerle 
inceliyor. Aile ilişkilerinde sorun yaşayan ebeveynlerin, önce kendi 
sorunlarını çözerek çocuklarına yardım edebileceklerini ve bunu nasıl 
yapabileceklerini kitapta incelikle işliyor. 

Biz ebeveynler; zaman zaman dalgalı, zaman zaman da sisli, belirsiz bir 
denizde ilerliyoruz. Bazen akıntıya kapılıyoruz, bazen rüzgârlarla 
savruluyoruz ama gemimizde taşıdıklarımızı güvenli bir limana yanaştı-
rabilmek için yılmadan çalışıyoruz. İşte Yaralarını Aktaran Ebeveynler 
kitabı da akıntılı denizde yolumuzu bulmamıza yardımcı olacak yegâne 
kaynaklardan biridir.
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