
Karantina Günlerinde Üretken Ol(ama)mak 

Evden çalışma ve evde eğitim görmeye başladığımızdan bu yana internet ve sosyal 

medyada sürekli önümüze çıkan “elinde olan boş zamanını daha iyi kullanma”, “sosyal izolasyonu 

kişisel gelişim projesine dönüştürme” temalı haberler nedeniyle “acaba yeteri kadar üretken 

miyim, yeterli çabayı göstermiyor muyum”  şeklinde kendimizi sorgulamaya başladık. Artık evden 

eğitim görüyorsunuz, arkadaşlarınızla dışarı çıkmıyorsunuz, yemeklerinizi evde yiyorsunuz ve bu 

size aslında birçok kullanılabilir ekstra zamanınız olduğu düşüncesini uyandıryor. 

Coronavirüs salgını ile birlikte evde daha çok zaman geçirmek zorunda kalınca uzun 

zamandır yapmak istediğiniz işleri listelediniz, okumak istediğiniz kitapları sıraladınız, birçok 

geride kaldığınızı düşündüğünüz dizileri izleme hevesiyle doldunuz. Bir diğer deyişle Corona virüsü 

nedeni ile evde geçirilen zamanın artması üretkenliğinizi sorgulama ve arttırma konusundaki 

hislerinizi pekiştirdi. 

Dinlenmenin suçlu hissettirdiği ve üretkenliğin kişinin değerini belirlediğine inanmaya 

programlandığımız bir kültürün içindeyiz. Bu yüzden eğer bir şeyleri yapmak için yeterince 

enerjiniz yoksa ya da istediğiniz kadar işi halledemediyseniz kendinizi suçlu hissetmeniz çok 

normal, bu sizin hatanız değil, böyle hissetmeye koşullandırılmışız. 

Bizler evdeyiz ve zaman zaman “Daha çok çalışabilirdim / daha çok kitap okuyabilirdim / 

eksiklerimi daha iyi tamamlayabilirdim / odamı ve evi toparlayabilirdim” baskısı içerisinde 

hissediyor olabiliriz. Bu şekilde hissetmek sizin zayıf olduğunuzu, başa çıkamadığınızı göstermez; 

bu sizin insan olduğunuzu ve şuan dünyada olup bitene bir karşılık verdiğinizi gösterir. Dünyanın 

içinden geçtiği bu süreç zor, acı verici ve belirsizliklerle dolu. Bu yüzden öncelikle bu yaşananlara 

karşı verdiğimiz tepkinin doğal ve normal olduğunu, sürekli olarak pozitif ve üretken bir ruh 

halinde olamayışımızın da normal olduğunu kabul edelim. 

Bu noktada fark etmemiz gereken bir şey var ki; bu dönemde elinden gelenin en iyisini 

yapmak ve salgın hastalık olmadığı zamanda elinden gelenin en iyisini yapmak iki ayrı kavramlar. 

Bu süreç herkes için farklı hissediliyor ve geçiriliyor olabilir. Örnek olarak, şuanda normalde 

olduğu kadar işlevsel olamayabiliriz, normalde olduğu kadar iyi ebeveynlik yapamıyor ya da iyi bir 

partner olamıyor olabiliriz, kendimize ya da başkalarına gereken özeni gösteremiyor olabiliriz. Bu 

dinamiklerin hepsi değişiyor olabilir çünkü daha önceden hiç karşılaşmadığımız, tamamen farklı, 

belirsiz ve zorlayıcı bir deneyim yaşıyoruz ve bu deneyim farkında olmasak da bir hayli enerjimizi 

tüketiyor. 

Bu dönemde zaman zaman kendimizi başkalarıyla kıyaslarken bulabiliriz. Bu olayı 

diğerleriyle aynı şekilde deneyimlememiz, aynı şekilde baş etmemiz, aynı derecede üretken 

olmamız gerektiğini hissedebiliriz. Oysaki herkes olaya kendi bakış açısıyla, kendi bildiği 

yöntemlerle, kendi eski yaşantılarının getirdikleriyle yaklaşıyor. Herkes aynı koşullara ve aynı 

kaynaklara sahip değil. O yüzden kendimizi başkalarıyla kıyaslamak yerine içimize dönüp “Ben 



nasıl hissediyorum?”, “Benim neye ihtiyacım var?”, “Şimdiye kadar yaşadığım deneyimler şu 

anda ne ifade ediyor?” şeklinde kendimizle iletişim kurmamız daha işlevsel bir yaklaşım olacaktır. 

Bunun dışında, her şeyi bir anda yapmaya çalışma eğilimimiz olabilir; spor da yap, bakım da yap, 

yemek de yap, onu da oku, bunu da izle, herşeyi hallet, herşeyi yap! Bu, üstünüzde baskı 

yaratabilir. Kendinize bir başlangıç noktası ve taban çizgisi belirlemeniz iyi gelecektir. Örneğin 

yapmanız gereken asgari işleri yapıp, her gün 1-2 ilave iş daha seçebilirsiniz; ruhunuzu besleyen, 

sizi iyi gelen şey her ne ise. Böylece kendinize yapabileceğinizden fazlasını yükleyip sonra da 

başaramamış gibi hissettirmezsiniz.   

Adapte olmaya çalıştığımız bu yeni gerçeklik sürecinde kendimizi yargılamadan, davranışlarımızı 
“zayıflık”, “güçsüzlük”, “yetersizlik” şeklinde etiketlemeden kendimize olabildiğince şefkatle 
yaklaşmak, kendimizle ve sevdiklerimizle bağlantı kurmak, durmak ve insan olduğumuzu 
hatırlamak belki de esas ihtiyacımız olan şeydir. 

 

  


