
 

Olumsuz Yaşam Olayları ile Baş Etmek  

 

Son dönemde ülkemiz ve dünya zor süreçlerden 

geçiyor. Doğal afetler, savaşlar, salgınlar gibi 

olumsuz ve travmatik yaşam olayları toplumsal 

olarak hepimizi etkiliyor. Şu an toplumlar en geri 

psikolojik hal olan paranoid şizoid halde. 

Birbirimize şüpheyle bakıyoruz, haberleri endişe ile 

takip ediyoruz. Kalabalık yerlerden, insanlardan, 

belli etnik gruplardan, ülkelerden “zarar” 

görebileceğimiz endişesi ile uzak duruyoruz. 

Aldığımız önlemlerden birçoğunun belki haklı 

gerekçeleri var fakat bu paranoid hal hepimizi gün geçtikçe olumsuz etkiliyor.  

 

Çetin bir sınavdan geçiyoruz dünyaca… Önemli olan bu sınavdan sağlıklı ve sağlam çıkabilmek! 

Bedensel sağlığımız için hepimiz yapılması gerekenleri okuduk, öğrendik, uyguluyoruz. Ancak bu 

çetin dönemde ruhsal sağlığımızı korumak da son derece önemli.  

 

Biz yetişkinler bu duygu ile bazen geçmiş tecrübelerimize dayanarak, bazen bizzat olayların içinde 

aktif rol alarak, yazarak, çizerek, konuşarak ya da bireysel destek sistemlerimizle (arkadaşlarımız, 

ailemiz, eşimiz, sevgilimiz, terapistimiz vb.) baş etmeye çalışıyoruz; çünkü yetişkin olmak 

güvensiz, umutsuz vb. hissetmek gibi yoğun duyguları kanalize edebilmeyi mümkün kılacak 

ruhsal donanıma sahip olmayı gerektiren bir var olma halidir (çoğunlukla). Peki ya çocuklar? Sizce 

çocuklar bu yoğun gündem karşısında nasıl bir ruh hali içindeler?  

 

Çocuklar da aynen yetişkinler gibi ne olup ne bittiğinin farkında ve tedirginler; çünkü çocuklar 

duygu mıknatısı gibidirler; havada, ortamda ne kadar duygu varsa hepsini çeker, fark eder ve 

hissederler. Anlatmıyor olmaları farkında olmadıkları anlamına gelmez çünkü soluduğumuz hava 

ortak ve maalesef üstümüzdeki hava ağır…  

 

Bu ortamda hem bizim hem de çocukların en çok tehdit altında olan duygusu da “güven”. Güven 

duygusu iç dünyamızda pek çok ruhsal oluşumunun temeli; çünkü güvenin olmadığı yerde “kaygı” 

hüküm sürüyor. Biz kaygılı olduğumuzda, güvenliğimizden ya da günlük hayatın gidişatından 

endişe ettiğimizde kaygı çevremizde de hissediliyor. Bir meslektaşımız geçen gün şu örneği verdi. 

Ülkede yine yoğun bir gündemin yaşandığı bir günün akşamında eve gittiğinde kendini çok üzgün 

ve halsiz hissediyor, zira gündem onu yoruyor. Oğlu yanına yaklaşıyor ve şöyle diyor: “Anne 

yorgun gibisin, bugün istersen ben sana kitap okuyayım.” Anlayacağınız çocuklar her türlü 

duygumuzu anlıyorlar fakat bizden farkları daha onarıcı, yapıcı ve umuda açık olmaları.  



 

 

Öncelikle kendi iç kaynaklarımıza odaklanalım: Duygusal Dayanıklılık  

Aslında olumsuzluklar devam ederken bir yandan hayata nasıl devam edeceğimizi sorguluyoruz, 

bir yandan da yaşamaya devam ediyoruz; çünkü hayat bir şekilde akmaya devam ediyor. Bize 

bunu sağlayan ve hepimizde olan bir ruhsal kapasitemiz var: Duygusal/Psikolojik Dayanıklılık 

(resilience/rezilyans) Duygusal dayanıklılık, üzerine pek çok araştırma yapılmış bir konudur.   

Duygusal dayanıklılık; olumsuzluklara karşı hazırlıklı olma, stres ve travmayla başa çıkabilme, 

zor koşullara uyum sağlama, yıkıcı deneyimlerden bir şeyler öğrenerek başa çıkma ve gelişme 

kapasitesidir. Her bireyde farklı şekillerde var olan bu kapasite, bizlerin hayata “devam edebilme 

“ halini destekler. Özellikle zor zamanlarda bu kapasiteyi kullanmak ve var olan kapasiteyi 

artırabilmek daha önemli bir hal almaktadır. Peki nasıl? Zor hayat koşulları karşısında ruhsal 

dayanma gücümüzü nasıl destekleyebiliriz?  

 

Önce yetişkinler/ebeveynler!  

Çocuklar için duygusal olarak olumlu, güvenilir, dengeli ve güvenli bir şekilde bağlanabileceği bir 

yetişkinin varlığı duygusal dayanıklılık için ön koşul! Bu nedenle yetişkinler için koruyucu 

faktörler çok önemli. Peki nedir bu faktörler:  

 

Yakın ilişkiler kurabilmek 

Sevmek, sevilmek koşulsuz olarak kabul edilmek kadar iyi hissettiren başka bir şey yoktur elbette. 

Sevdiğimiz insanların varlığı, onların desteğini yanımızda hissetmek, tüm bu zorluklarla baş 

etmeye çalışırken yalnız olmadığımızı bize hatırlatır ve güç verir.  

 

Krizleri ve stresli hayat olaylarını baş edilmesi imkansız durumlar olarak görmemek 

Stres sürekli kaçınmamız gereken bir durum değildir. Tam tersi bir miktar stres varlığımız için 

gereklidir. Küresel çapta yaşanan bu krizin tüm insanlarda, seviyesi farklılaşsa da, belli bir miktar 

endişe yarattığı gerçeği inkar edilemez. Bu belirsizliğin getirdiği negatif duygulara bir süre 

dayanabilme ve iyileşme umudunu koruyabilme bireysel olarak bizi ve dolayısıyla çocuklarımızı 

da güçlendirecek ruhsal bir donanıma dönüşebilir.   

  

Değiştirilemeyecek/kontrolümüzde olmayan durum ve koşulları kabul edebilmek 

Hayatta herşeyi kontrol edemeyeceğimizi kabul etmeliyiz. Bu tip bizim kontrolümüz dışında 

oluşan ve müdahalelerimizin kısıtlı olduğu durumlarda kendi sınırlarımızı kabul etmenin yanı sıra 

bireysel olarak yapabileceklerimizin sorumluluğunu üstlenmek önemlidir.  

 

 



 

Gerçekçi hedefler belirleyebilmek ve bu hedefler için çaba göstermek 

Gerçekçi olmayan beklentiler, mükemmeliyetçi bakış açısı, olumsuzla baş edememek, durumu 

yadsımak veya umudu yitirip çabuk vazgeçmek ruh sağlığını bozan süreçlerdir. Dış gerçekliği 

inkar etmeden, birey olarak uzmanların ve otoritelerin yol gösterdiği şekilde elimizden geleni 

yapmak durumu iyileştirmeye yönelik umudumuzu besleyecek; hem bedensel hem de ruh 

sağlığımızı  koruyacaktır.. 

 

Özgüvenli olmak 

Özgüven her şeyden önce kendine güveni içerir. Kendine güvenen kişi ikinci planda başkasına da 

(ötekine) güvenebilir. Kendine ve ötekine kuşku ve güvensizlik tüm ruhsal bozuklukların 

temelindeki duygulardır. Oysa güven duygusu güçlü olan kişiler zorlukların atlatılacağına dair 

güçlü ve derin bir inanca sahiptirler. Bu duyguyu yakınlarındakilere de aktarabilirler.   

 

Olayları sadece kısa vadeli değil uzun vadeli bakış açısından değerlendirebilmek 

Tek bir noktaya kilitlenmek hareket kabiliyetimizi sınırlar; yanlış kararlar almamıza ve duygu 

durumumuzun bozulmasına neden olabilir. Aksine olaylara daha geniş perspektiften bakmak 

öncelikle gerçekliği bütün çıplaklığı ile kabul edip, durumun geçiciliğini, hayattaki pek çok zorlu 

anlar gibi bunu da atlatmanın bizi güçlendireceğini ve geliştireceğini kendimize hatırlatmak 

önemlidir. 

 

Umut etmek 

Umut, geleceğe dair olumlu beklenti olarak tanımlanabilir. Bazen gerçekten çok zor olsa da 

geleceğe dair umut beslemek dayanmayı mümkün kılabilir. Umut etme bireyi hayata bağlar, ancak 

ideallerimize ulaşabileceğimize dair kör bir inanç da hayal kırıklıklarına neden olabilir. Bu nedenle 

en tutarlı tutum umutlarımızı gerçekçi beklenti ve amaçlarla dengelemektir.  

 

Bedenine, zihnine iyi bakmak, kendine iyi bakmak 

Temiz hava, sağlıklı beslenme ve egzersiz bedenin temel ihtiyaçlarıdır. Bunların yanında 

meditasyon veya mindfulness gibi uygulamalarla kendi düşünce ve duygularınızla ilgili 

farkındalık kazanabilir, yoğun gündeme küçük bir mola verebilirsiniz.  

 

Derin nefes almak, sevdiğiniz bir müziği dinlemek, fiziksel faaliyet, yoga, jimnastik, örgü örmek, 

günlük tutmak, bulmaca çözmek, fırsattan istifade yeni bir lisan veya müzik aleti öğrenmek, boya 

ve sanat malzemeleriyle yaratıcılığınızı kullanmak zihin ve ruhumuzu arındırıp diri tutan, bizi 

yenileyen faaliyetlerdir. 

 



 

Zorlukları kendimizi keşfetme fırsatı olarak görmek 

Zor zamanların da geçici olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılması azalacak, karantina bitecek ve 

günlük hayatımıza, alışkanlıklarımıza, yapmaktan hoşlandığımız şeylere geri döneceğiz. Ama bu 

zorlu yolculuktan da öğrenip edindiklerimiz olsun! Zorluklar geliştirici ve büyütücüdür. Kayıpları 

ve zorlukları kabullenmeden kazançları içselleştirmek güçtür. Zorluklar, onlara 

dayanabildiğimizde, başa çıkma mekanizmaları (zorluğu aşmaya yönelik hedefler ve amaçlar 

çerçevesinde planlanan eylemler gibi) üretebilmemizi sağlar; aynı zamanda krizleri öğrenme 

fırsatına çevirebilmek bizi güçlendirir.  

 

Mizahı kullanın 

Mizahın çok şifalayıcı gücü vardır. Perspektif kazandırır. Olaylara farklı bir açıdan bakmamızı 

sağlar. Korku ve kaygının göz bebeğine bakarak gülebilmek insanı aniden güçlü hissettirir, kaygı 

ve korkudan ayrıştırır, zihin ve ruhumuzdaki stres ve baskının boşalmasına yardımcı olur. 

Çevrenizle yakınlaştırır. 

 

Çocuklara karşı yaklaşım nasıl olmalı?  

Mevzu bahis çocuklar olunca bir onarım, umut ve iyileşme eğilimi hep var; çünkü onların 

olumsuza tahammülü ve ruhsal dünyalarını onarma arzusu, isteği biz yetişkinlerden daha kuvvetli. 

Bu nedenle:  

● Özellikle gündemin biz yetişkinleri karamsarlığa sürüklediği zamanlarda, çocukların verdiği 

duygusal mesajlara karşı daha hassas olmak, onlardan gelen sözel ve sözel olmayan ipuçlarını 

okuyabilmek oldukça önemli. Buna ek olarak çocuğunuzla vakit geçirerek, oyun oynayarak 

hissettiği duyguları size aktarmasını kolaylaştırmak da yapıcı olacaktır.  

● Çocukların bu dönemde verdiği mesajları okuyabilmek için öncelikli olan ise çocuğun 

çevresindeki ebeveynlerin ya da yetişkinlerin kendi sakinliklerini koruyabilmesi. Eğer biz aşırı 

kaygılanırsak, çocuğumuz da en az bizim kadar kendini güvensiz hisseder.  

● Diğer bir önemli nokta ise mümkün mertebe televizyonda, gazetede, sosyal medyada çıkan 

yazılı ve görsel içeriklere çocukları maruz bırakmamak. Zira bir yerde salgın olduğunu bilmek 

ile salgın görüntüleri izlemek apayrı şeyler. Çocuğun maruz kalma ihtimali olan çiğ içerikler, 

ruhsal dünyasında derin izler bırakabilir.  

● Biz ne kadar çocukları medya içeriklerinden ve gündemden uzak tutmaya çalışsak da bir 

şekilde çocuklardan gündeme dair sorular gelebilir. Bu noktada çocuğa karşı dürüst olmak, 

fakat açıklama yaparken çocuğun sorduğu soru ile sınırlı kalmak; ne fazla detay ne de kaçamak 

cevaplar vermemeye dikkat edilmeli.  

● Oyunlarında bu temayı işlemesine izin vermek, alan açmak (mesela doktor setini alıp 

bebeklerini tedavi etmek isteyebilir), oyuna müdahale etmemek (yön vermemek), eğer 



 

çocuğunuz davet ederse oyununa onun istediği çerçevede dahil olmak da onun bu sürece dair 

tüm korku ve endişelerini sağaltmasına yardımcı olacaktır.  

● Eğer ailece evde kalma durumunuz varsa, her aile bireyine ev içinde bir rol, görev ve 

sorumluluk verin. Mesela evin kapı kollarını dezenfekte etmeyi, sprey sıkmayı 5-6 yaşındaki 

çocuğunuz üstlenebilir. Yemek masasını kurup toparlamak, kendi odasını toplamak, yatağını 

yapmak, kahvaltıyı hazırlamak gibi işlere tüm aile bireyleri katılabilir veya sırayla rol alabilir. 

Böylece evin sağlıklı devamlılığı için her bireyin kendi yapabildiğiyle katkıda bulunmasını 

sağlayın. Sorumluluk vermek çocukları büyütür.  

● Çocuğunuzun okulunun yönlendireceği şekilde, okul ortamı ile bağının devam ettiğini 

hissetmesine yardımcı olabilirsiniz. Örneğin öğretmenlerinin verdiği etkinlikleri birlikte 

yapabilir ve öğretmeni ile paylaşabilirsiniz, sınıf arkadaşları ile telefon aracılığı ile kısa 

görüşmeler yapmalarını sağlayabilirsiniz.  

 

Sağlıklı günler dileriz. 
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