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Neden bütün çizgi filmlerin sonunda hep iyi’ler kazanıyor? /  
Yukarıdaki soru 6 yaşındaki bir çocuk tarafından soruldu. Bu soru karşısında hep iyiyi ve doğruyu anlatmaya eği-

limli olan yetişkinler olarak bu sorunun ne kadar da mantıklı olduğunu düşünürken bulabilirsiniz kendinizi. Sahi 

neden iyi olmak, mutlu olmak bu kadar önemli, kötü olmak çok mu kötü, mutsuzluk hemen uzaklaşılması gere-

ken bir duygu mudur sorularına cevap aramak istedik bu ay Günce’l Bültende.   

Mutsuzlukla baş etmeyi öğrendiğimizde mutlu oluruzMutsuzlukla baş etmeyi öğrendiğimizde mutlu oluruz   

Şu an yaşadığımız hayatın en başına dönecek olursak, hepimiz doğal olarak hayata en temel fizyolojik ihtiyaçlarımızı 

karşılama motivasyonu ile başlıyoruz.  Bebekler her şeyi ağzına atar, açlığının ve bütün ihtiyaçlarının anında karşılan-

masını talep ederler. Zaman geçtikçe büyür ve hayatta bazı amaçlar 

edinmeye başladıkça da bu amaçlarımıza ulaşarak mutlu olmaya çalı-

şırız. Bebeklikten yetişkinliğe doğru ilerlerken mutlu ve başarılı olma 

yolunda en büyük yardımcımız hazzı erteleme becerimizdir. İstediği-

miz şeyi o anda yapamayacağımızı öğrendiğimizde okulda başarılı 

oluruz çünkü teneffüs zilinin çalmasını bekleriz, işimizde başarılı olu-

ruz çünkü bu zor işi bitirdikten sonra terfi ya da prim alabiliriz vb. 

Araştırmalar bu beceriye sahip yetişkinlerin eğitim düzeylerinin ve öz 

değerliliklerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

  

 Peki ya mutsuzluk, başarısızlık? Bütün bu doğal eğilimlerimiz ve hayatta kalma tutkumuz sebebiyle amacımız 
olan mutluluğa ilerlerken çok tabii olarak mutsuz olduğumuz anlarımız da oluyor. Ancak sosyal medyada hep güzel ve 
mutlu anları paylaşmak gibi mutsuzluğu reddediyor, görmeyi ve göstermeyi tercih etmiyoruz. Hatta mutsuz bir insan 
gördüğümüzde düzeltilmesi gereken bir şey arıyoruz.  Çocuklarımızın mutsuz olduğunu gördüğümüzde öğretmenini, 
okulu, arkadaşını suçluyoruz. Çünkü mutsuzluğun nedenini bulamadığımız anlar yani anlamsız mutsuzluklar kendimizi 
en kötü hissettiğimiz anlardır. Oysa anlamlı mutsuzluk ne kadar üzerse üzsün bizim mutsuzluğumuzdur. İşyerindeki 
kötü giden işler, eşinizle tartışmanız, trafik vb. gibi nedenler bizi mutsuz ediyorsa, evet yine mutsuzuz ama nedenini 
bildiğimiz için bunu daha rahat kabul edebiliyoruz. 
 Yetişkinler olarak bunu anlamak çok daha kolayken, bir çocuğun neden mutsuz olduğunu anlaması için bir 

çevirmene yani ebeveynine ihtiyacı vardır. Ne oldu da ben mutsuz oldum? Sorusuna birlikte cevap aramak ve bulma-

ya çalışmak aslında mutluluğa doğru yola çıkmak gibidir. Anne-babalar, çocuklarının mutsuz olmasına dayanamayarak 

hemen bu duygudan çocuğu çekip çıkarma eğilimindedir. Oysa kendi mutsuzluğumuzu tanımak, kendimizi tanımakla 

eşdeğerdir. Beni mutsuz eden şeyleri bilirsem, mutlu olmak için ne yapmam gerektiğini de düşünmeye başlarım. 

 Hayatın akışı içinde yetişkinler olarak farkına varmadan da olsa olumsuzlukları engellemek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. İşyerindeki sorumluluklarımızı eksik bırakmamak, arkadaşlarımızı aramak, ailemizin ihtiyaçlarını karşıla-
mak, trafikten kaçacak yollar bulmak derken asıl amacımız isteklerimizi gerçekleştirmek oluyor. Ancak işler her zaman 
planlandığı gibi gitmiyor ve bizden ya da diğer değişkenlerden kaynaklanan sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu ana kadar 
ortak bir hedef çerçevesinde ilerleyen insanlar, olumsuzluklar karşısında gösterdikleri tepkiler ve kullandıkları çözüm 
yolları ile birbirinden farklılaşıyorlar. Yetişkinlerin dünyasını anlamak ve hangi durumda nasıl baş etme mekanizmaları 
kullandıklarını anlamak için derinlemesine bakışlar gereklidir, çünkü seçtiğimiz yöntemlerin tümü o güne kadar geçti-
ğimiz hayat aşamaları ile yakından bağlantılıdır. 
 Söz konusu çocuklar olduğunda ise bu durumu anlamak ve değişim yaratmak nispeten daha kolaydır. Burada 

da sürecin içine çocuğunun hayat deneyimlerini yakından takip eden aileler girmektedir. Özellikle son dönem ebe-

veynleri çocuklarını mümkün olduğu kadar olumsuzluklardan uzak tutmaya, hatta ufak mutsuzlukları ortadan kaldır-

mak için kendi üstlerine yük alma eğilimindedir. Oysa mutsuzluk öğretici güce sahiptir. 
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Olumsuz deneyimler ne işe yarar?  
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İnternet arayıcınıza mutsuzluk, olumsuzluk gibi kelimeler yazdığı-
nızda içinde var olan “suz” yokluk ekinin anlamı gibi hemen bunu 
ortadan kaldırmaya yönelik başlıklar çıktığını göreceksiniz. 
“mutsuzluğu ortadan kaldırmanın 10/ 100/ 101 yolu” adlı kaynak-
ları okumak yerine içinize dönüp “bu olay beni neden bu kadar 
mutsuz etti? “ sorusuna bulduğunuz cevap çok daha büyük bir bil-
gi kaynağı olacaktır. 
Uzun zamandır emek verdiğiniz bir arkadaşlık ilişkisini düşünün, 
fedakârlıklar yapmışsınız, o istemeden onun için emek sarf etmiş-
siniz. Ama bir gün arkadaşınız sizi üzecek, mutsuz edecek bir dav-
ranış gösteriyor. Hissiniz mutsuzluk, kızgınlık ya da buna benzer 
“olumsuz” olarak tanımlanan hislerden biri diye düşünelim. Bu 
olayla çocuk/ yetişkin nasıl şekillerde baş eder? 

1. Mutsuzluğumu kimseye belli etmeyeyim, hiç bir şey olmamış gibi hayatıma devam edeyim. 
2. Resmen beni aldattı, nankörlük etti. Artık hayatta kimseye böyle şeyler yapmam diyerek hak eden 

arkadaşlarımıza da ilgi göstermeyerek 
3. Ben bu kişiyle ilişkimde neyi yanlış yaptım? Diğer ilişkilerimde neye dikkat etmeliyim diye sorgula-

yarak.. 
Her ne şekilde davranırsanız davranın bu mutsuzluk zamanla azalacak ve geçecek. Ama elimizde kalan ne 
olacak? 3.seçenekteki gibi davrandığımızda hem kendimizle ilgili bir fikir sahibi olacağız, hem de bunu tüm 
ilişkilerimize genellemeden diğer ilişkilerimizi de bir olaydan dolayı silip atmayacağız. 
  
 
Aile mirası olarak mutsuzluk. 
 
Nasıl mutsuz oluruz, bizi ne mutsuz eder sorularını bir çocuğa sorduğunuzda anne-babası ile benzer ce-
vaplar verecektir. Babanın mutsuzluk sebebi telefonunun bozulması ise,  çocuk da tableti bozulduğunda 
mutsuz olur ya da toplumsal endişeleri olan ebeveynlerin çocuklarının da benzer endişeler gösterdiği göz-
lemlenmektedir. 

Sizi mutsuz eden olayları ve nedenlerini buldukça, çocuğunuzun da kendisi-
ne özgü mutsuzluklarını ve bunlarla nasıl baş edebileceğini öğretmek konu-
sunda deneyim kazanacaksınız. 
 

Mutluluk hep sürebilen bir duygu durumu değildir, hep mutlu olsaydık o 
ulaşılacak bir hedef değil “olması gereken” olurdu. Mutsuzluk ve mutluluk 
aynı anda, aynı kişinin duyguları olabilir. Hayatımızın bir yerinde çok mutlu 
olduğumuz şeyler olurken, dışarıda mutsuzluk kaynakları var olmaya devam 

ediyor ve edecektir.  Ama mutsuzluğu inkâr etmek “tamamen mutlu” olduğumuzu anlatmamaktadır. 
Mutluluğun resmini yapabilmek ne kadar zor ise mutsuzluğu da hayatımızda hiç yokmuş gibi yaşamak o 
kadar zordur. 
“Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar..”cümlesinin ancak masallarda olduğunu unutmamak ve çocuğunuzun 

karşılaştığı mutsuzlukları bir öğrenme fırsatı olarak ele almanızı öneririz. 

Kaynaklar: 

Psikeart Dergisi – Mutluluk ( Eylül- Ekim 2015)  



 

Kitabın Adı: Mutsuz Olmak 

Yayınevi: İletişim 

Yazar: Wilheim Schmid 

 

İnsanların, sürekli mutlu olmaları gerektiğine inandırıldığı bir çağda yaşıyo-

ruz. Gazeteler, kitaplar, ilan panoları, reklam spotları mutluluk üzerine söyle-

nebilecek her şeyi tüketmiş 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 başla-

dık. Wilhelm Schmid mutluluğa gereğinden fazla anlam yüklendiğini söylüyor 

ve kitabında mutsuzluktan yana pozisyon alıyor. 

 

Durup durup patlak veren mutluluk histerisinin sebepleri nelerdir? Hemen her gün farklı kanallarda rastladı-

ğımız mutluluk formülleri bizi gerçekte nasıl etkiliyor? Mutlu olmaya "çalışmak" acaba bireyleri ve toplumu 

daha mı mutsuz ediyor? Başarılı olmak, mutlu bir yaşamın olmazsa olmazı mıdır? Güzel ve anlamlı bir hayat 

sürmek ne demektir? Mutsuzluk, yaklaştığını fark ettiğimiz anda kaçmamız gereken modern bir veba mıdır? 

Mutsuzlukla baş etmek, hayatımızı ve kişiliğimizi nasıl zenginleştirir? Kitapları dünya çapında on beş dile 

çevrilen felsefeci ve "mutluluk araştırmacısı" Wilhelm Schmid, Mutsuz Olmak'ta okurları iniş ve çıkışlarıyla 

hayatı bir bütün olarak kabul etmeye yüreklendirirken, karşılığında doyurucu ve anlamlı bir yaşam vaat edi-

yor. 
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                 GünceL’in Önerdikleri   


