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SIKINTININ GÜCÜ 

 

Günümüzde “Sıkılıyorum.” ifadesini çocuğundan duyan anne-baba çoğunlukla eksik 

ya da yanlış bir şey yaptığı hissine kapılıp üzüntü ya da suçluluk duygusu 

yaşayabilmektedir. 

Aslında ‘can sıkıntısı’ bir an önce içinden çıkılması gereken bir durumdan ziyade, 

tecrübe edilmesi gereken kullanışlı bir histir. Sıkılmayı deneyimleyen çocuk; bu sürenin 

içinden çıkmak için düşünüp yaratıcılığını ortaya koyacaktır.  

Çocuklarınızın sıkılma anını ebeveynliğin ihmali olarak değil, yaratıcılıklarının 

gelişmesi için onlara verdiğiniz bir fırsat olarak düşünebilirsiniz. Sıkıldıklarında 

önereceğiniz her fikir belki çok eğlenceli olmayacaktır ama faydalı olacağı kesindir. 

Çok sıkılan ve o an için düşünmekten başka hiçbir çaresi olmayan bir çocuk düşünün. 

Odasında sıkılıyor ve düşünüyor. Düşünceler yavaş yavaş yerini hayallere bırakır. 

Tekdüze olan bu an içinde, hayalleri yaratıcılığa dönüşebilir. 

Çünkü sıkıntı ile başa çıkma sorumluluğu kendisine aittir. Bu süreci iyi bir şekilde 

yönetmesi ‘odaklanma ve kendi kendini yönetme’ becerisini arttıracaktır. 

Yaşam boyu çocuklarınızın can sıkıntılarını siz çözmeyeceksiniz. Bu yüzden 

yönetmeleri için fırsat, sıkılmaları için ortam yaratmanız oldukça önemli. 

 

Çok sıkılıyor ‘istediklerini almalıyım ya da yapmalıyım’. 

Bırakın istesin, bırakın sıkılsın.  

Bu sorunu üstlenmeniz ya da çözmeniz doğru değil. Çocuğunuza “İstiyorum.” ile “Elde 

ediyorum.” arasındaki zamanı hissettirin. Hazzı ertelemeyi öğretin. Bu yaratıcılığın ilk 

adımıdır. Her istediğine hızlıca ulaşamayacağını hisseden çocuk, istediğini elde ettiği 

zaman da kıymet bilecektir. 
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Çok sıkılıyor ‘teknoloji süresini’ artırdık. 

Şimdilerde çocuklarınızı oyalamak, onlara keyifli vakit geçirten, hatta çocuğunuza 

baktığınızda hiç sıkılmadığını ve çok mutlu olduğunu gördüğünüz teknoloji kullanımının 

ilerleyen zamanda size ödeteceği bedel ağır olacaktır.  

Belki bugün çocuğunuzun sıkılmaması için en büyük yardımcının teknolojik aletler 

olduğunu düşünebilirsiniz. Öyleyse bu bedeli çocuklarımızın sinir sistemleri ile onların 

dikkatleri ve hazzı erteleme becerileri ile ödemeye kendinizi şimdiden hazırlamalısınız. 

Saatler süren sanal gerçeklik algısı çocuğun bu dünyaya erişimini engelliyor. 

Teknolojiyi sınırlandırın ve duygusal olarak çocuklarınızla tekrar bağ kurun. Bırakın 

itiraz etsinler ve sıkılsınlar.  

Örneğin; bilgisayarda oynadığı oyunu kağıt ve kalemle çizmesini ya da yeni bir oyun 

yaratmasını ama bu oyunun en önemli özelliğinin açık havada oynanabilir ve 

sürdürülebilir olmasını isteyin. 

Düşünsün hayal etsin ve yaratsın.  

 

Çok sıkılıyor ‘ev yaşantısında boşluk’ bırakmamalıyım. 

Sıkılmasını önlemek adına çocuğunuzun ev yaşantısında kesintisiz, aralıklı boş 

zamanlar tanıyın. Dersin, ödevlerin ya da günlük iş anlamında sorumluluklarının 

olmadığı anlarda zihinleri ile baş başa kalmalarını sağlayın. Evde bulunduğu tüm 

zamanı yapılandırmak, çocuğa boşluk alanı yaratmamak kaygı düzeylerini olumsuz 

etkileyecektir. Evde boş boş yürüyen, uzanan çocuklar görmekten rahatsız olmayın. 

Serbest bırakın ki problemleri görsün keşfetsin ve çözümler üretsinler.  

Mesela bir sorun ortaya koyabilirsiniz. Bir sihirli değneğin olsaydı odanda hangi alanı 

değiştirmek isterdin? 

Önce hayal etmesini sağlayabilir ve sonra odasında bulunan eşyalarla değişim 

yapması için onu cesaretlendirebilir, yaratıcılığını artırabilirsiniz.  
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Ve hazır olun. Sıkılmasından korktuğunuz çocuğunuz odasını kendi imkanları ile nasıl 

değiştirecek. Belki kocaman bir akvaryumun olduğu bir resim duvarı ya da güzel bir 

meditasyon köşesi yapacak.  

Can sıkıntısının önüne geçmek sürekli çocukların istedikleri şeyleri yapmak 

olmamalıdır. Erken yaşlardan itibaren gündelik işler yapmayı öğretin, tekdüzelik küçük 

farkları görmelerine yol açacaktır. Gündelik aktiviteler sırasında ortaya çıkan kullanışlı 

fikirler yaratıcı düşünmelerine katkı sağlayacaktır. 

Çünkü monoton ve basit olan gündelik işler sırasında zihin rahattır ve düşünmeye 

açıktır.  

Her hafta okuduğu bir kitabı size anlatmasını isteyebilir ya da akşam için sağlıklı bir 

tatlıyı sizin için hazırlamasını isteyebilirsiniz. 

Sevgili anne-babalar çocuklarınız için gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun! 

Yetişkin hayatlarına götürmelerini ümit ettiğiniz kazanımlar neler? Mutlu, başarılı, 

sorunlarını çözme kabiliyeti olan her çocuğun gelecek yolu aydınlık olacaktır. Ama 

unutmayın bu özellikleri kazanmaları için öğrenmeleri, öğrenmeleri için ise sizin bu 

fırsatı vermeniz gerekmektedir. 

Çocuğunun eğlendiğini görmek her ebeveyni oldukça mutlu eder. Ama gerçekten 

sıkıldığını gördüğünüzde de ayakta kalmalı ve onun hayatına müdahale etmemelisiniz.  

Bugün ayakta kalabilen her anne-babanın çocuğu gelecekte, kendi ayakları üzerinde 

güçlü bir şekilde duracaktır.  

Şimdi öğretilebilir anlardan değil de, sıradan anlardan faydalanma zamanı! 

Bırakın sıkılsınlar.  

Hatta sıkıntıdan patlasınlar!  

Göreceksiniz ki bu patlama aslında onlar için yeniden doğuş olacaktır. 
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