
 

 

 

 

 

YAŞADIM DİYEBİLMEK İÇİN 
 
Yaşamak şakaya gelmez,  
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın  
                       bir sincap gibi mesela,  
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,  
                       yani bütün işin gücün yaşamak olacak.  
Yaşamayı ciddiye alacaksın,  
……………… 
Nazım Hikmet 

 
Yaşamı ciddiye aldık, yaşadıklarımızı anlamlandırmaya çalıştık.  
Yaşadım diyebilmek için, Freud’un dediğini ciddiye aldık, sevmek ve üretmek gerekir 
dedik . 
Severken ve üretirken bizi kısıtlayan endişeleri, önümüze çıkan engelleri kağıda döktük. 
Bu döktüklerimize bildiğimiz en doğru yol olan psikoloji bilimi yoluyla çözümler ürettik.  
Ürettiklerimizi paylaşıyoruz. Benzer endişeleri olanlarla, yaşamı ciddiye alanlarla, 
yaşarken keyif almak isteyenlerle, üretme ortamını yaşamı için anlamlı kılmak 
isteyenlerle…  
Hem erkeklere, hem kadınlara, hem annelere hem babalara, hem çocuklulara hem 
çocuksuzlara ve bizim bulduklarımız dışında soruları olanlara kapımız açık; yaşamı ve 
gelen soruları sincap gibi ciddiye alarak bulduklarımızı paylaşırız. İstediğiniz soruları bir 
araya toplar, birlikte tartışırız.  
 
YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. SEVMEK 

A. Çocuklu yaşama dair 

 Çocuklar büyürken zorlayan dönüm noktaları Örneğin… 

  

 Bebeğim büyürken 

Bebeğim neden ağlıyor? Onu anlamıyor, ihtiyaçlarını karşılayamıyor muyum? 

Bebeğimin uykusunu nasıl düzenleyebilirim? 

Yemek zamanları hep bir savaş! Nasıl yedirmeli, ne kadar zorlamalıyım? 

Bebeğim iki yaşına yaklaşırken huyu mu değişiyor? İki yaş krizi diye bir şey var mı? 

Anneme, babama, bakıcıya derdimi anlatamıyorum. Ben ne dersem diyeyim doğru bildiklerini yapıyorlar... 

 Kardeşlerle ilişkiler 

Kardeş geliyor!  Bu haberi çocuğuma nasıl söylemeliyim? Doğum öncesi süreçte onu kardeşe nasıl 

hazırlayalım? 

İki kardeş hiç anlaşamıyorlar! Kıskançlık, paylaşamama, kavga ve gürültünün sonu gelmiyor! 

Hiç kardeş gibi değiller! Aralarında iletişim, paylaşım, birlikte olma isteği yok. Ne yapmalıyım?  

 Arkadaşlarla ilişkiler 

Çocuğum arkadaşlık kuramıyor, doğru arkadaş seçemiyor, sosyal çevre oluşturamıyor... 

Yaşıtlarının zorbalığına uğruyor. Ne yapmalıyım? 

Okuldan devamlı şikâyet alıyoruz. Ne yapmalıyım? 

Arkadaşlıklarına müdahale etmeli miyim? 

 Ergenlik 

Büyüyen çocuğumla ergenlik döneminin keyfini çıkarmak için… 

Ergenliğe girerken çocuğumun huyu mu değişiyor? 

Ergenliğe çocuğumu ve kendimi nasıl hazırlayabilirim? 

Ergenlikte nasıl sınır koymalıyım? Harçlık, dışarıda kalma, arkadaşlarla tatil... 

Sosyalleşmek istemiyor, eve kapandı. Ekran başından kalkmıyor. Çaresiz hissediyorum. 

Üniversiteye hazırlanmak ve okumak istemiyor, onu hiç bir şey heyecanlandırmıyor. Ne yapmalıyım? 



 

 

 Çocuklar büyürken zor zamanlar  Örneğin… 

  

 Ayrılık anları 

Sabahları ayrılmak, okula göndermek, işe giderken evden çıkmak zor olunca... 

Bitmeyen iş seyahatleri yüzünden ayrı kalınca... 

Ağlasa da bırakıp çıkmalı mıyım? Hediyeyle dönmek çözüm mü? Aramızdaki bağ etkilenir mi?  

 Sınırlar, 

sorumluluklar ve 

özgürlük 

Çocuğuma sınırları nasıl koyacağım? Özgürlükler ve disiplini nasıl bağdaştıracağım? 

Ev yaşamında sınır ve sorumluluklar: Uyku saatleri, yemek düzeni, temizlik, dağınıklık... 

Teknolojiye ne kadar izin vereceğim? 

Ödevler, kurslar, sınavlar... Okul sorumluluklarını nasıl sahiplenecek? 

Arkadaşında kalmak istiyor. Hafta sonu ve okul sonrası program yapıyor. Nereye kadar izin vermeliyim? 

Harçlık, dışarıda kalma, arkadaşında kalma… Zor kararlar! 

Sürekli yeni bir aktiviteye başlamak istiyor ama hep yarım bırakıyor.  

 Çocukla gündelik yaşam Örneğin… 

  

 Çocuğumla kaliteli 

zamanlar 

Birlikte olduğumuz zamanları nasıl değerlendirmeliyim? 

Akşam geç saatte eve varıyorum, onu özlemiş oluyorum. Çocuğumu ne zaman uyutmalıyım? 

Hafta sonunu ailece nasıl geçirmeliyiz? Aktiviteler, doğum günlerinden birbirimize zaman kalmıyor… 

Evde çalışmam gerektiğinde ne yapmalıyım? 

 Aile büyükleri ile 

ilişkiler 

Aile büyüklerinden destek almalı mıyım? Nereye kadar? 

Anne babam haklıymış! Anne/baba olunca anladım. 

Annem/babam gibi olabilmek mi, olmamak mı? Hani onlar gibi olmayacaktım? 

Teyzeler, halalar, amcalar, dayılar... 

Çocuğumu kendim büyütemeyecek miyim? 



 

 

 Çocuğum ve okul Örneğin… 

  

 Okula başlarken 

Çocuğum kaç yaşında okula başlamalı? Kreş veya anaokuluna göndermem şart mı?  

Doğru okul var mı? Uygun okulu nasıl seçerim? 

Okula gitmek istemiyor, her sabah ağlıyor. Aylar oldu hala okula alışamadı.  

 Okul başarısı 

Ödevler, kurslar, sınavlar... Derslerini ne kadar desteklemeliyim? 

Çocuğumun düzenli ve etkin çalışma alışkanlığı oluşturmasını nasıl desteklerim? 

Sınav kaygısı, yetersizlik duygusu, başarısız olma kaygısı gibi olumsuz duygularla nasıl baş edecek? 

TEOG, LYS… Akademik başarıya odaklanırken duygusal olarak ayakta kalmanın yolları nelerdir? 

 Anne baba olmak Örneğin… 

  

  

Eşim çocuk istiyor, ben kariyer... Nasıl karar vermeli? 

Bebek bekliyorum, hayatım değişti! 

Çocuğum oldu eşim değişti! Birbirimize ve kendimize nasıl zaman ayırmalıyız? 

Çocuklu hayatta sorumlulukları nasıl paylaşmalıyız? 

Evliliğimi bitiriyorum. Çocuklarla kim, ne zaman, nasıl konuşmalı? 

Çocuk yapsam ilişkimi kurtarabilir miyim? 



 

 

B. Bireysel yaşama dair 

 Romantik ilişkiler Örneğin… 

  

  

Doyurucu ikili ilişkileri nasıl kurabilir ve sürdürebilirim?  

İlişkim kötüye gidiyor... Nasıl kurtaracağım? 

Bekârlık sultanlık mı? Yalnız yaşamın zorlukları ile baş etmek... 

Evlenmek zorunda mıyım?  

Cinsellik çok önemli ama… 

 Esenlik ve iyilik hali için Örneğin… 

  

  

Mutluluk için iş-yaşam dengesini nasıl sağlayabilirim? 

Algı yönetimi: Ben kendimi nasıl görüyorum, başkaları beni nasıl algılıyor? 

Gündelik rutinlerle sağlıklı ve dengeli bir yaşam için… 

Gündelik yaşamın zorluklarına karşı psikolojik sağlamlık 

"Bebekler gibi uyudum" diyebilmek için... 

Kendim için kaliteli zamanlar: Hobiler, dinlenme, eğlenme, spor... 

 Zor zamanlarda ayakta kalmak Örneğin… 

  

  

Sosyal travmalar, belirsizlikler, korkular karşısında ne yapmalıyım? 

Eşim ve çocuklarımla zor günlerde destekleyici ilişkileri nasıl kurarım? 

Ailede ölümler, hastalıklar, kazalar, zorunlu ayrılıklar, finansal zorluklar yaşandığında nasıl ayakta kalırım? 

Anne ve babam yaşlanıyor... Hastalıklar, kayıplar hayatın parçası olunca... 

Eyvah yaşlanıyorum! Hayatta neleri başardım, neleri kaçırdım? Hayal kırıklıklarım ne olacak? 

Şiddete maruz kalıyorum... Bu çukurdan nasıl çıkacağım? 



 

 

 

II. ÇALIŞMAK 

 Doğru ve etkili iş kararları vermek Örneğin… 

  

  

Hızlı ve doğru kararlar vermek için ne yapmalı? 

Karar verme sürecinin adımları nelerdir? 

Ne kadar risk almalı? Bilgi, içgüdü ve cesaret... 

Hatırlama, odaklanma, planlama (HOP) 

 İş yerinde duyguları yönetmek Örneğin… 

  

  

  

Stres ve kaygıyı nasıl yönetirim? 

Kıyaslama, rekabet, hırs, haksızlık, öfke… 

Duygularımı nasıl regüle ederim? 

 Farklı kuşakları anlamak Örneğin… 

  

  

Kuşak farkı var mı yok mu nasıl anlarız? 

Farklılıkları görmek ve anlamak... 

Kuşak farkından olumlu sonuçlar yaratmak 

 

 

 

 

 



 

 

 Belirsizlikle yaşamak Örneğin… 

  

  

Terfi edecek miyim? Bu işyerinde geleceğim ne? 

İstemediğim bir göreve, istemediğim bir bölüme atandım. Şimdi ne olacak? 

Çalıştığım şirket kapanır mı? İşsiz kalır mıyım?  

Sağlık problemlerim var. Bebek bekliyorum. Beni işten çıkarırlar mı? 

İşler iyi gitmez de gelirim düşerse?  

İş arkadaşları, yöneticiler, kendine bağlılar ve müşterilerle ilişkilerde çatışmalar… 

Farklı motivasyonlar, algılar, tarzlar, geçmiş deneyimlerin çatışmaya katkısı nedir? 

Farklılıkları görmek, anlamak, anlayış göstermek…  

Zor anları aşabilmek için etkili iletişim kurabilmek: dinlemek ve kendini ifade edebilmek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaylı bilgi almak isterseniz kurumsal@ydydanismanlik.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz. 

mailto:kurumsal@ydydanismanlik.com

