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Takdim
Bu sıradan kitap hevesli ellerde daha mutlu çocuklar yetiştirmek için çok verimli 
bir kaynağa dönüşebilir. En sevdiğim yanı basitliği. Etrafında duygularıyla baş 
etmekte sorun yaşayan çocuk/çocuklar bulunan herkesin kolaylıkla uygulaya-
bileceği etkinlikler içermesi; ayrıca, etkinliklerde kullanılan malzemelerin geri 
dönüşüme uygun olması. Oyuncak ve etkinlik malzemesine erişim bakımından 
çok şanslı olmayan çocukların da etkinlikleri kolayca uygulayabilmesi. 

Okuduğum günden bu yana çocuklarla yaptığım çalışmalarda özellikle öfke, 
kaygı ve yas vakalarında sık sık başvurduğum bu kitabı, çocukların yaşam kali-
telerini artırmak isteyen meslektaşlarım, ebeveynler, öğretmenler ve çocuklar 
için çalışan tüm gönüllü ve profesyoneller için dilimize kazandırmaktan mutluluk 
duyuyorum. 

Kitabı çevirmeme vesile olan ve nicedir donanımlı, mutlu çocuklar yetiştiren 
Nesin Vakfı’nı bugünlere getiren herkese teşekkür ederim. Vakfı ilk ziyaret edi-
şimde ülkenin ve çocukların geleceğiyle ilgili içim umutla dolmuştu. Kaynağını 
bu umuttan alan üretme azmi bu kitaba dönüşerek sizlere kadar ulaştı. Bu kitabı 
alarak benim aracılığımla Nesin Vakfı’na küçücük bir katkıda bulunmuş olacaksı-
nız. Kitabın böyle bir desteğe dönüşmesi beni ayrıca mutlu ediyor. 

Emeklerimin her meyvesinde olduğu gibi bu kitap için de mutlu ve üretken 
bir insan olmama vesile olan aileme, dostlarıma ve sevgili Eren’e teşekkürü bir 
borç bilirim.

Hiçbir çocuğun travmalar yaşamayacağı; öfke, kaygı ve yasla baş etmek zo-
runda kalmayacağı ve bu kitaba ihtiyaç duymayacağı bir dünya dileğiyle. 

Son söz Nazım’ın olsun:

“Çocuklar öldürülmesin,

Şeker de yiyebilsinler…” 

Klinik Psikolog
Deniz Ağar

2017
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Çocuklar İçin Yaratıcı  Baş Etme Becerileri

Önsöz
Kabul etmeliyim ki genel olarak kitapların önsözlerini okumam. Zaman sıkıntısı 
yaşadığım için hızla aksiyon bölümlerine geçmeye istekliyimdir. Ancak yazarı ol-
duğum bu kitabın önsözünü es geçme şansına sahip değilim. 

Bu kitabı sadece ebeveynlere ve profesyonellere bir çocuğa baş etme yetkin-
likleri kazandırma yolunda yardım ederken bağ oluşturan tekniklere ilişkin bir 
kitap olmasını istediğim için yazdım. 

Ebeveynlik ve bu becerileri kazandırmak hakkında yazılmış kitaplar var. Ya-
nısıra terapistler, sosyal hizmet çalışanları, öğretmenler için yazılmış bilimsel 
makaleler de bulunabilir. Sorun şu ki hem ebeveynler hem de uzmanlar için ya-
zılmış kitapları bulmak mümkün değil. Çocuklara yardım etmek isteyen yetişkin-
ler için yazılmış basit ve anlaşılabilir kitaplar nerede? Bulmakta zorlandığım için 
olsa gerek bu kitabı yazma güdüm beni bu yola itti. 

Bu kitaptaki fikirler bir ebeveyn olmamın dışında bir çocuk ve aile terapisti 
tecrübelerime dayanıyor. Üç yaşından ergenlik sürecine kadar olan birçok ço-
cukla yıllardır çalışıyorum. 

İster ebeveyn olun ister profesyonel ya da her ikisi birden; bu kitap size, ço-
cuklara hayatta kalma ve mücadele edebilme becerilerini geliştirebilmeniz için 
kaynaklar sunuyor. Çocukların çoğu dinamik, yaratıcı ve hayalcidir. Bazı çocuklar 
ise daha analitik ve mantıklıdır. İşte bu yüzden kitabın içindekiler sanat ve el 
becerileri ile tasarlanmıştır. İçindeki bazı çalışmalar ise yazı sayfaları, boyamalar, 
teşvik edici görseller ve ritüellerden oluşmaktadır.  Çocuğunuz için ihtiyacınıza 
göre kitabın içinde birçok oyun ve teknik bulacaksınız. 
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Çocuklar İçin Yaratıcı  Baş Etme Becerileri

Bu Projelerde Kullanılacak Malzemelere 
Dair Bir Not 

Bu kitapta sıralanan projelerin çoğu bir malzeme listesi içeriyor. Bir anne ve da-
nışman olarak projelerdeki malzemeleri toplarken tutumlu olmaya çabaladım. 
Aynı zamanda mümkün olduğunda geri dönüşüme uygun maddeleri kullanma-
ya çalıştım. 

Bu projelerde kullanılan malzemelerin çoğu ya bağışlanmış ya da bulunmuş 
ücretsiz malzemelerdir.  Sizin de aynısını yapabilmeniz ve böyle malzemeleri bi-
riktirebilmeniz için yaptıklarımı listeledim.

• Yerel geri dönüşüm merkezini kutular, kavanozlar, ahşap ve çeşitli geri dö-
nüşüm eşyaları için kontrol edin. Bazı geri dönüşüm merkezlerinin, oyun-
lar (el becerileri projelerinde pek çok oyuncak parçası kullanılıyor), kaplar 
gibi hâlâ kullanılabilir eşyaları koydukları alanlar olabiliyor. 

• Arkadaşlarınızı ve ailenizi kumaş, yün, kıyafet (kıyafetlerin kumaşından 
kareler kesin), kullanılmayan takılar (bunları nazarlık ve büyüler için ayı-
rın), düğmeler ve artık kullanmadıkları ya da ihtiyaç duymadıkları tüm 
yeniden kullanılabilir sanat ve el becerisi eşyalarını topladığınızdan ha-
berdar edin.

• Küçük çocuğu olan arkadaşlarınıza, küçük plastik figürleri ve genellikle 
oyuncak kutularının dibinde kalan küçük oyun-oyuncak parçalarını al-
maktan memnun olacağınızı bildirin. 

• Evin bahçesinde yapılan kullanılmayan eşya satışlarından sonra geriye ka-
lan ücretsiz eşya yığınlarını kontrol edin. (Ç.N: Türkiye için kermesleri ya 
da Freecycle İstanbul gibi sosyal medya gruplarını düşünebiliriz.)

• Yerel kütüphanenizi ücretsiz dergiler için kontrol edin. (Pek çok kütüpha-
nenin dergi takası için ayrılmış bölümü vardır.) Dergiler kolaj ve değişik 
sanat projeleri için harikadır. 

• Nalbur/hırdavatçı gibi dükkânlardan boyama kalıpları toplayın. Boyama 
kalıpları kolajlar ve hatırlatma halkaları (açıklamalar bu kitapta) için kul-
lanışlı olur. Bazı hırdavatçılarda tezgâhta kullanmak için levha şeklinde 
kalıplar bulabilirsiniz ki bunlar sanat projelerinde kullanmak için çok uy-
gundur.

• Eğer malzemeleri satın almanız gerekiyorsa, önce en yakın “bir milyon-
cu”ya bakın. Tahta çamaşır mandalları oralarda mağazalara göre daha 
ucuz oluyor. 






