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Yazarın Notu
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kitap aşağıdaki gibi beş ayrı bölüme ayrılmıştır:

1. Giriş

2. Öz-Bakım: İstikrarla sürdürülen öz-bakım uygulamaları, esenliğinizi nasıl olumlu 
yönde etkiler. 

3. Baş Etme Becerileri: Strese neden olan faktörler ve rahatsız edici duygular gö-
rüldüğünde faydalanabileceğiniz baş etme stratejileri. 

4. Yaratıcı Anlatım: Sanatla uğraşmak ve yazmak, kim olduğunuzu keşfetmeniz ve 
tecrübe ettiğiniz şeyler karşısında harekete geçmeniz için sizi cesaretlendirir; 
kendinizi ve hayattaki tecrübelerinizi ne kadar iyi idrak ederseniz, kendinizle ve 
ihtiyaçlarınızla o kadar iyi ilgilenirsiniz. 

5. Anne Babalara Yönelik: Ortaokul ve lise çağında çocukları olan anne babalara 
yönelik, onlara yardımcı olacak öneriler, çünkü anne babalar da öz-bakım ve 
yardıma ihtiyaç duyar.

Kitabı okurken beraberinde doldurabilmeniz için * işareti konulan sayfaların tama-
mının fotokopisini alabilir veya  GEAXONY kodu kullanılarak www.jkp.com/voucher 
sitesinden indirebilirsiniz.
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1 

Giriş
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Son yirmi yıldır gençlerle çok farklı ortamlarda çalışmış olmamın yanında çalışmala-
rım çoğunlukla danışmanlık alanındaydı. Çalışmalarımız süresince gençlerin ve çocuk-
ların, değişim ve dönüşüm geçirmeye başlamalarıyla birlikte akran grupları içerisinde 
sürekli bir yığın zorlukla karşı karşıya kaldıklarını gözlemledik: Bağımsız olmaya hazırlık 
sürecinde anne babaların rehberliği ve desteğine ihtiyaç duydular (ve çoğu zaman da 
bunu istediler,) sınırlarını test ettiler ve risk aldılar, üniversiteye gitme ve yetişkinliğe 
geçiş planları yaptılar; okul sonrası aktivitelere, spora ve kulüplere ayak uydurmaya 
çalıştılar; tam anlamıyla nereye uyum sağladıklarını (ve uyum sağlamak isteyip iste-
mediklerini) bulabilmek için kültürel normları dikkatle incelediler ve nihayetindeyse 
talepkâr bir dünyada kendilerini gözettiler. Bu yaş grubunda, epey bir şey yaşandığını 
anlatmak için fazla söze gerek yok sanıyorum.

Danışman olarak işimin bir bölümü, danışanlarımın strese sebebiyet veren faktör-
lere karşı koyacak öz-bakım ve baş etme stratejilerini öğrenmelerine yardımcı olmaktı. 
İşte buradan esinlenerek Gençler ve Çocuklar İçin Yaratıcı Baş Etme Yolları kitabını yaz-
mak istedim; yaşı biraz daha büyük gençlerin öz-bakımları, sorunlarla başa çıkmaları, 
kendilerini ifade etmeleri ve kendi genel esenliklerine dikkat edebilmeleri için başvu-
rabilecekleri çeşit çeşit yöntem içeren bir kaynak sunmak istedim. 

Bu kitabın, benim gibi danışmanların ve bu yaş grubuyla ilgilenenlerin yanı sıra 
anne babaların ve gençlerle çocukların kullanımı için de yazıldığını söylemeliyim. Ki-
tabı, sanki doğrudan gençler ve çocuklara hitap ediyormuşum gibi yazmamın iki farklı 
sebebi var:
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1. Bu yaş grubu, gerçek hayatla alakalı sorunlar konusunda epey bir bilgi sahibi. 
Sosyal medya ve bilgi teknolojileri sayesinde günümüz gençliği hayattaki zorluklara, 
yetişkinleri ilgilendiren konulara ve daha fazlasına bizim bir zamanlar olduğumuzdan 
çok daha vâkıf. Buna rağmen biz yetişkinler ya soruna ne kadar maruz kaldıklarından 
bihaber olduğumuzdan ya sorunla doğrudan ilgilenmekten rahatsız olduğumuzdan ya 
da belki de bu tarz sıkıntılı konulardan onları olabildiğince uzun süre korumak iste-
diğimizden genellikle gençlerin karşı karşıya kaldıkları sorunları keşfetme şanslarını 
pas geçmelerine neden oluruz. Uzun lafın kısası günümüz gençliğinin, kendi esenliğini 
ilgilendiren görüşmelere dâhil edilmesi gerektiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu ki-
tapta da yer alan konular ve aktivitelerde olduğu gibi bunu yaşlarına uygun biçimde 
yapabileceğiniz bazı yöntemler var.

2. Kitap, bu yaş grubundaki gençlerle ilgilenen benim gibi kişilerin içerikleri da-
nışanlarıyla diledikleri gibi paylaşmalarını kolaylaştırıyor. Örneğin hayatını değiştiren 
zorlu bir olayla başa çıkmaya çalışan bir danışanla görüşüyorsam, hâlihazırda danı-
şanımın okuyabileceği biçimde yazılmış, ihtiyaç duyduğum kısmın fotokopisini çeke-
bilirim. Danışanımla fotokopinin üstünden geçebilir ve bir faydası olacaksa alıp eve 
götürmesini isteyebilirim. 

Uyarı notu: Ortaokul ve lise çağındaysanız ve bu kitabı tek başınıza okuyorsanız, 
lütfen burada bahsi geçen dile getirmesi zor olan bazı duyguları ve hayat tecrübelerini 
okurken ortaya çıkabilecek hislerinize kulak verin. Olur da bu kitabın herhangi bir kıs-
mını okumaktan rahatsızlık duyarsanız veya kafanızda soru işaretleri oluşuyorsa lütfen 
güvendiğiniz bir yetişkinle konuşun. Bir şeylerin yolunda olmadığını hissederseniz ve 
başvurabileceğiniz güvendiğiniz bir yetişkin de yoksa lütfen şehrinizdeki acil veya des-
tek merkezine başvurun. Merkezlerin numaraları eyaletten eyalete ve ülkeden ülkeye 
değiştiğinden, kolaylıkla ulaşabilmeniz için acil bir durumda arayabileceğiniz numara-
ları buraya yazmak için lütfen zaman ayırın:
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