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Aylık Bilgi Bülteni 

Merhaba, 
2016 yılının son ayına geldik aylar ayları yıllar yılları kovalarken 90. sayımıza gelmişiz. Zor bir yıl oldu 2016; 
çok üzüldük, endişelendik, zaman zaman da sevindik mutlu olduk tabi ki… Bu yılın son bültenini ise can sı-
kıntısına ayırdık. Sıkılamayan, sıkıntıya tahammülü olmayan  çocukların hayalsiz dünyaları üzerine bir yazı. 

Umarız 2017 hayal ettiğimiz gibi bir yıl olur... 

Sıkılmayan Çocukların “Hayalsiz Dünyaları”nı Değiştirmek için Hayatı Sadeleştirmek 

“Çocuklar sıkıldıkları zaman biraz bu sıkıntı ile yalnız kalmalıdırlar.  Bu sayede dünya onların kendilerini 

duyabilmesi için yeterince sessiz hale gelir.”                                                                        

Dr. Vanessa LaPointe 

 Zaman tüketim zamanı.  Etrafta sürekli ve ihtiyaç olmasa da alınabilecek birçok oyuncak, eşya, giysi, yapılabi-

lecek birçok etkinlik var. Bizi sürekli oyalayabilecek filmler, diziler, oyunlar, programlar var. Sıkılma gibi bir durumu-

muz artık yok. Küçükken anneme sık sık “Canım çok sıkılıyor Annee!” dediğimi hatırlıyorum. Hatta her seferinde an-

nemin cevabı da hazırdı “Sıkı can iyidir çıkmaz!” Geçekten sıkılmanın faydalı bir şey olduğunu yeni yeni keşfediyorum.  

Sıkılmadığımızda üretmiyoruz, düşünmüyoruz,  hayal kurmuyoruz, kendimize dönemiyoruz ve duramıyoruz. 

Yavaş yaşayabilmek için çaba harcamamız gerekiyor, hız bizi yoruyor. Bazen durup bir nefes almak gerekiyor.  Çocuk-

lar da bu hızlı hayattan nasiplerini alıyorlar. Artık çocukların da kaygıları var, onlar da gerginler, yorgunlar. Çoğu za-

man çok eşyaları olduğu için yeni gelen bir hediyenin anlamı onlar için o kadar da büyük değil. Çizgi filmler ve her tür-

lü çocuk filmine artık her an ulaşılabiliyorlar. Neredeyse her evde en azından bir bilgisayar ve/veya tablet var. Çocuk-

lar bahçeye çıkmak yerine hayatlarını televizyon ve bilgisayar önünde geçirmeyi tercih ediyorlar. Boş vakitleri hemen 

hemen hiç yok. Okuldan eve geldiklerinde bile hemen bir etkinlik ayarlanmış oluyor.  Evde sıkılma devri artık bitti. 

Çok meşgul hayatlarında artık çocuklar hayaller kurmuyorlar. 

 

 “Sıkıldım” sözcüğünü duyan anne-babalar birden panikliyor, suçluluk hissediyor.  “Sıkıldım” sözcüğünün duy-

mamak üzerine çaba harcıyoruz.  Psikanalist Adam Phillips “Can sıkıntısı, hayatı koşturarak aceleyle yaşamak yerine 

hayatı tasarlamak için bir fırsattır. Bir çocuğun kendi ilgisini çeken şeyi bulması için acele etmemesi yerine hemen ilgi 

duymaya zorlanması, yetişkinlerin çocuklar üzerindeki en baskıcı taleplerinden biridir. Can sıkıntısı ile kişinin acele 

etmemesi ayrılmaz bir ikilidir.” diye belirtmiştir.   Acele etmemek günümüzde unuttuğumuz bir beceri.  Bu nedenle 

artık hem yetişkinlerin hem de çocukların sıkılmaya vakitleri olmuyor. O kadar “yoğunuz” ki sıkılmaya vaktimiz olmu-

yor.  Hafta sonları ailece dışarıda yenen yemeklerde çocuklar “sorun çıkartmasın/sıkılmasın” diye her çocuk için bir 

tablet taşınıyor.  Yetişkinlerde de durum pek farklı değil.  Bir arada çıkılan her yerde bir süre herkes telefonları ile 

meşgul oluyor ve ortamı derin bir sessizlik ve dijital ışın yansımaları kaplıyor.   
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Oysa Sıkılmak…. 

Bu konu üzerine çalışan psikologlar aslında “sıkılmanın” çocuğun gelişimde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirti-

yorlar.  Sıkılmanın; 

-Yaratıcı düşünme 

-Farkındalık 

-Problem Çözme  

-Empati 

-Yalnız kalabilme becerileri üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu öngörülüyor.   

 Bu yazıyı hazırlarken çevremdeki yetişkinlere şöyle bir soru sordum: “Çocukken sıkıldığında kendinin bulduğu 

bir oyun ya da etkinlik var mıydı?  Sıkılmanın sonucunda bulduğun güzel bir şey oldu mu?” Gelen cevaplar aslında tam 

da yukarıdaki becerileri örnekler nitelikte. 

“Bahçede bir benzin ağacı olduğunu hayal ederdim.  Bu ağacın yaprakları sayesinde bisikletim için daima bedava ben-

zinim vardı. Bir de bu benzin sayesinde en hızlı ben olurdum.” 

“Çok sıkıldığımızda bahçedeki kediler için koli ve naylonlardan evler ve oyuncaklar yapardık.” 

“Bulduğum kumaşlar ve aksesuarlarla bebeklerime kıyafetler hazırlardım.” 

“Mahallemdeki çocuklara dans dersleri verirdim.” 

“Toprakları suyla karıştırıp uydurmaca yemek yapardım.” 

“Alt komşumuzla aramıza makara gerip, içinden ip geçirip birbirimize sürpriz yazılar gönderirdik.” 

“Ben köpük yapıcıya kartonlar takıp kendime vantilatör yapmıştım.” 

 Sahi ne oldu da artık bu oyunları, bu keşifleri, bu yaratıcı keşifleri/buluşları pek gözlemleyemez olduk? 

Çocuklarımızın  gelişimlerini desteklemek, daha özgüvenli bireyler haline getirmek ve en önemlisi hayattan keyif al-

malarını sağlamak için aslında yapabileceğimiz şey çok basit; “hayatı sadeleştirmek.” Bu durumun ironik yanı, aslında 

zaten hayatımızı bir şekilde bu karmaşıklığa bizim getirmemiz. O yüzden de çocukların hayatlarındaki sadeleştirmenin 

ilk adımını da ebeveynler atmalılar. 

 

 

                       

 

                        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  Görsel kaynak:www.childrenandnature.org/blog/ 2/4 



Sadeleşmenin Adımları 

1- Ebeveyn olarak şu cümleleri duyduğunuz oluyor mu? “Ne çok uyarıyorsun anne!”, “Tamam anne demin söyledin 

ya”, “Biliyorum...biliyorum”. Ya şu cümleleri söylediğiniz: “Haydi!”, “Geç kalıyoruz”, “Biraz hızlı”, “Çabuk!”. Sade-

leşmek için ilk adım belki de bu cümlelerden kurtulmak.  Daha az uyarı vermek, daha az hatırlatmak, çocuklarımı-

za daha az tekrarlayan yönergeler vermek… Düşünülünce basit bir şey gibi duruyor ama uygulaması imkansız gibi 

geliyor… öyle değil mi? Çünkü sadeleşmek için uğraşmak aslında doğamıza aykırı. Sade, basit, az olanın “doğal” ve 

“gerçek” olduğunu düşündüğümüzde dilimizi sadeleştirmek için verilen uğraş inanın kısa sürede geri dönüşlerini 

verecektir. 

2- Ebeveynin sadeleşmekteki ikinci adımı ise mükemmeliyetçilikten uzaklaşmak olabilir. Çünkü “tam” ve “eksiksiz” 

sürdürülmeye çalışan bir hayatı sadeleştirmek daha zordur. Aklınızdaki planları, “olmazsa olmaz” ları, “an”lara 

sıkıştırdığınız telefon görüşmelerini sadeleştirmek sizi tüy gibi yapmasa da şu anki halinizden daha sade ve daha 

rahat kılacaktır. 

3- Evler adeta oyuncak ve eşyalar ile dolup 

taşıyor. Ev ortamında az eşya demek; 

çocuk için daha fazla alan olması yani 

özgürlük ve doğal olarak daha az duyusal 

yük demek. Özgür olan çocuk kendi dün-

yasını daha rahat keşfedebilir. Bunun 

yanında, çok oyuncakla oluşan fazla uya-

ran çocukların dikkatini ve konsantrasyo-

nunu olumsuz olarak etkiliyor. Çocuklar 

bu kadar çok oyuncak içinde seçim yap-

makta da zorlanıyorlar. Kırık, bozuk, oy-

nanmayan, çok gürültülü, çok fonksiyon-

lu, çabuk kırılabilecek ve rahatsız eden 

oyuncakları ayırın. Kırık oyuncakları ayırdıktan sonra kalan oyuncaklar ile bir oyuncak kütüphanesi yapabilirsiniz. 

Böylece her an her oyuncak etrafta olmaz ve uzun zamandır görmediği eski oyuncaklar bile çocuğu heyecanlandı-

rabilir. Bazen bir kutu aslında bir oyuncaktan daha büyüleyici olabiliyor çocuklar için. Kutu kimi zaman çocuk için 

uzaya gidebildiği bir roket ya da hazineyi de keşfedebilmesi için bineceği bir gemi olabilir. Bu sayede oyunun sınır-

ları çocuğun hayal gücüne bağlı oluyor, oyuncağın sunduğuna değil. 

4- Artık her an bilgiye ulaşmak çok kolay. Bunun çocuklar üzerinde olumsuz etkisi; zaman zaman başa çıkamayacakları 

bilgilere (onların endişelerini tetikleyebilecek) ister istemez maruz kalabilmeleri. Haberleri seyretmek biz yetişkin-

ler için bile zorken, onlar için yoğun bir stres faktörü. O nedenle eve giren bilgiyi sınırlandırmak giderek daha bü-

yük önem kazanıyor. Dışarıdan gelen bilginin yanında (internet, televizyon gibi), aile içi konuşmalara da dikkat 

etmek gerekiyor. Dış dünya ile ilgili endişelerimiz çocukları da endişelendiriyor. Çocuklar ebeveynlerinin duyguları 

ile besleniyorlar. O nedenle ebeveynlerin de çocuklarının yanında konuştuklarına dikkat etmesi gerekiyor. Bilgiyi, 

dili, kaygıyı da sadeleştirmek şart. 

 

Görsel Kaynak:  Henry Hikes to Fitchburg kitabı için D. B. Johnson tarafından  çizilmiştir. 
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5- Çocuklar okul ve okul dışında farklı etkinliklere katılıyorlar. Spor, müzik, bale dersleri derken çocukların hayatların-

da boş vakitleri olmuyor. Hep bir yerden bir yere taşınıyorlar. Evde geçirebilecekleri zamanları kısıtlı olduğundan 

evi özlüyorlar. Ebeveynler ise adeta birer şoför gibi çocukları oradan oraya taşıyorlar. Haliyle sohbet edebilecekle-

ri, oyun oynayabilecekleri, bazen sadece durabilecek zamanları çok kısıtlı. Tabii ki çocukların farklı uğraşlarının 

olması, sevdikleri hobileri yapmaları önemli ama unutulmaması gereken şey çocukları birer projeye dönüştürme-

yip gerçekten sevdikleri uğraşları seçmelerini ve hayatlarında boş vakitleri olmasını sağlamak gerekiyor. Aşırı yo-

ğun günler, çocukları da ebeveynlerini de yorar ve onlar üzerinde baskı yaratır. Filozof Bertrand Russell “Bir çocuk 

en iyi, tıpkı bir fide gibi, aynı toprakta rahatsız edilmeden bırakıldığında büyür. Çok fazla yer değiştirme, çok fazla 

çeşitlilikte etki çocuklar için iyi değildir…”diye açıklar. 

 

6- Eşyayı, bilgiyi ve etkinlikleri sadeleştirmenin ardından ise kendi ailenize özel, nasıl bir sadeleşme yapabileceğinizi 

düşünebilirsiniz. İşte sadeleşme yolunda atılabilecek diğer adımlar: 

 Giysileri sadeleştirmek, 

 Okula giden çocuklar için kırtasiye malzemelerini sadeleştirmek, 

 Dijital oyuncakları ve onlarla geçirilen zamanı sadeleştirmek, 

 Günlük ritmi sadeleştirmek. 

 

Kaynak: 

Payne, K. J. & Ross, L. M. (2012). Daha Sade Bir Hayat.  Doğan Kitap; İstanbul. 

Goldhill, O. (2016) Psychologists Recommend Children Be Bored In the Summet http://qz.com/704723/to-be-

more-self-reliant-children-need-boring-summers/ 

 

4/4 

http://qz.com/704723/to-be-more-self-reliant-children-need-boring-summers/
http://qz.com/704723/to-be-more-self-reliant-children-need-boring-summers/

