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1.  ÇOCUĞUN YALNIZLIK İÇİNDE BÜYÜMESİ

Tanım

Çocuklar unutulmaya gelmez. Unutulmaktan kastım görülmemek, 

yalnız başına bir kenarda, kendi iç dünyalarında büyümeye terk edilmek. 

Bu durumun çeşitli sebepleri var. Engelli bir başka çocuğu olan ailenin tüm 

emek ve enerjisini engelli olana verirken diğerinin duygusal ihtiyaçlarını 

karşılayamaması bu durumun örneklerinden biri.

Anılar

“İki ablam vardı. Küçüğü ile aramızda beş yaş fark vardı. Ab-

lamlar kendi dünyalarındaydı. Benimle ilgilenmezlerdi. Bir şey 

istesem ‘Çek git karşımızdan.’ derlerdi. Sevilmediğimi, istenme-

diğimi düşünürdüm. Yalnızdım. Tavan arasına girip bebeklerimle 

sanki karşımda birileri varmış gibi oyun oynar ve bebeklerimi 

konuştururdum.”

“Ben çocukken ailemde bir kargaşa ve tartışma hâli vardı. 

Babam iflas etmişti. Annem üzüntüden yataktan çıkmıyordu. 

Anne ve babam bizimle nadiren ilgilenirdi. Annemin yanına 

gittiğimde ‘Git başımdan.’ derdi. Kenarda tutulan, unutulmuş 

bir çocuktum. Bu duruma çok üzülürdüm. Lise birinci sınıfta anne 

ve babamın şiddetli tartışması yüzünden bayıldım. 15 yaşında birçok kez 

ilaçla intihar girişiminde bulundum.”

 

“Çocukluğum bir bağ evinde yalnız geçti. Babam şehir hayatını 

sevmediği için bağ evine yerleşmişiz. Okul çağına kadar tama-

men kendi başıma büyüdüm. Hayali oyun arkadaşlarım oluştu. 

Hayali arkadaşlarım hâlen içimde. Benimle beraber büyüdüler 

ve zamanla farklı bireyler gibi davranmaya başladılar.”

ÖNERİ

İnsan sosyal bir varlık. Başkaları ile etkileşim içinde olmak çocuğun normal 

gelişiminin doğal bir parçası. Bu sebeple çocuğun yalnızlığı gelişim sürecini 

bozar. Yalnız kalan çocuk hayalinde yeni bir dünya yaratır ve gerçeklikten 

kopar. Çocuk istekli olsa bile uzun süreli yalnız kalmasına izin verilmemelidir.
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1.  MUTLU AİLE ORTAMI

Tanım

Çocukluk döneminin geçirildiği aile ortamının olumlu veya olumsuz 

koşulları, ruh sağlığımızı belirleyen temel unsurlardan biridir. Mutsuz bir aile 

ortamı travmatik etki yaratırken mutlu bir aile ortamı psikolojik gelişimi ve 

dayanıklılığı güçlendirir.

Anılar

“Beş kişilik bir ailedeki en küçük kişiydim. Annem ve babam 

öğretmendi. Evimizde iş bölümü vardı. Babam her sabah kahvaltı-

mızı hazırlar, annem de o sıra beni giydirirdi. Evde bana bakacak 

kimse olmadığından, babam beni okulunun ana sınıfına bırakırdı. 

Zaman zaman teneffüslerde gelir, beni yoklardı.

Arabamız olmamasına rağmen çok gezerdik. Gülhane Parkı’na 

gider, Beşiktaş’taki sahilde piknik yapar, konserlere giderdik. Babam 

konserlerde ezilmeyeyim diye beni omuzlarında taşırdı.

Ramazan’da oruç tutmak için can atardım. Üçüncü sınıftan beri 

aralıksız oruç tuttum. Gece yatmadan önce yatağımın yanına ‘Beni gece 

uyandırın!’ diye not bırakırdım. Kaldırmadıklarında aç oruç tuttuğum 

için kaldırmak zorunda kalırlardı. Annem tuttuğum oruçları satın alırdı.

Yaz geldiğinde babam dua öğrenmemizi isterdi ve o işten gelene kadar 

dua öğrenmeye çalışırdım. Babam her öğrendiğim dua için para verirdi. 

Her okula gidişimde sabahları cebime fındık, ceviz gibi kuruyemişler ko-

yardı. Her gün bu sahne tekrarlanırdı. Bunu yaparak aslında ‘Sen benim 

için değerlisin, kıymetlisin.’ mesajını verdiğini şimdi daha iyi anlıyorum.”

“Biz beş kardeştik, ben 10 yaşındaydım, en küçük kardeşim 

iki yaşındaydı. Annem ev işleriyle çok yorulurdu. Babam yoğun 

çalışırdı, bazen onu görmediğim bile olurdu. Annem ayda 2-3 

kere pazar günleri kahvaltıdan sonra mutfağın kapısına ‘Bugün 

bu mutfakta grev vardır.’ diye yazıp asardı. Babam da gülümseyerek 

karşılardı ve bizi yemeğe götürürdü. Ailecek zaman geçirir alışveriş 

yapardık.”

“Çocukken annem, babam işten gelmeden yemeğe oturmamıza 

izin vermezdi. Ailecek hep beraber yemeğe otururduk. Herkes 

yemekte gününün nasıl geçtiğini anlatırdı. Ondan dolayı akşam 

yemek vakti, benim için sadece yemekten ibaret değil, günümü-

zü anlattığımız aile vaktidir. Şimdi bunu elimden geldiğince kendi 

çocuklarıma aktarmaya çalışıyorum.”

“Annem öğretmendi ve çoğunlukla akşam olmadan eve gelirdi. 

Babam devlet memuruydu. Her akşam eve gelişini dört gözle 

beklerdim. Annem sofrayı hazırlardı, ben ödevlerimi yapardım. 


