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Her insan başka bir dünyadır!
Hayat etrafımızda akıp gider. Ve gündelik yaşamımızda,
hayatımızdan teğet geçen bir sürü insan görürüz. Aslında
bunların büyük bir kısmı bizi ilgilendirmiyormuş gibi de
görünür. Bir bakıma öyledir de. Bazen özlediğimiz,
bazen bize artık iyiden iyiye sıkıntı veren o kalabalıklar,
hayatlarımızda yalnızca bir figüran gibidir sanki. Öylece
geçip giderler önümüzden. Bazen kalabalık bir
kaldırımda birkaçıyla çarpışmaktan öte bir ilişkimiz
yoktur onlarla. Ama bazen, zorunlu olarak ya da
tesadüfen bunlardan birkaçı ile biraz daha derinlemesine
ilişkiye girdiğimizi düşünürüz. Mesela bir iş toplantısında
iki saat zaman geçirdiğiniz müşteriniz, parkta otururken
müsaadenizi isteyerek yanınıza oturan ve hemencecik
anılarını anlatmaya başlayan yaşlı ve tatlı bir adam, size
çay getirip götürürken birkaç dakika da olsa laflayan
çaycı, patronunuz ya da işçileriniz… Bizler, birkaç saat
diyaloğa girmek durumunda kaldığımız kim varsa onlara
bir not vermeyi çok iyi biliriz. İşin aslı insanoğlu, yalan
da olsa yanlış da olsa; nasıl ki evinde her eşyayı bir
yerlere yerleştirme ihtiyacı duyuyorsa; tanıdığı, birazcık
içine girdiği ve biraz da kendi içine buyur ettiği kim
varsa onları da bir yerlere yerleştirmek ihtiyacı duyuyor.
“Hımm…” diyoruz “Mehmet Bey suskun ama samimi
biridir.” veya “Hülya Hanım, biraz gevezedir ve onun
yanında özel meselelerimden bahsetmemeliyim, çünkü
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yarın herkesin dilinde olabilirim.” ya da “Mehmet sakin
ve huzurlu bir insan, bazen onunla vakit geçirmekten
hoşlanıyorum.” gibi yargılarla ve kararlarla onları hep
tanımlamışızdır. Bu tanımlama yüzeysel de olsa bizim
için gerçekten bir zorunluluktur. İşin gerçeği, bu
yüzeyselliği kırmak, daha derinlere gitmek arzusunu çok
nadiren duyarız ve çoğu zaman da bunu yapmadığımız
için pişman oluruz. Hayal kırıklıkları yaşar ve bundan
büyük endişeler çıkartırız. Bazı insanlar bizi defalarca
şaşırtırlar. Genelde bunlar olumlu yönde bizi
şaşırtanlardır. Eğer tersi olsaydı, yani bizi olumsuz yönde
şaşırtmış olsalardı bu, defalarca olmazdı. İkincisinde ya
da üçüncüsünde eskimiş bir koltuk gibi atıverirdik
hayatımızdan. Ama bizi olumlu yönde şaşırtan insanlar
bize neşe verir. O kadar ki bazen sizi şaşırtmalarını
arzularsınız. Her an sürprizlerle doludur onlar çünkü.
Bazen olumlu şaşırtan insanların olumsuzlukları da olur
elbette ama onların yeterince kredileri vardır sizde.
Yine bu nadir olan durumlardan daha nadir ve özel olan
başka durumlar da vardır. Mesela; mutlu bir evlilik. Bu
olay, hayatımızı bile değiştirecek denli derinlemesine bir
ilişkidir. Üstelik şaşırtıcı bir biçimde bazen, ilk
gördüğünüzde çok uzun bir süre antipati duyduğunuz bir
karşı cinsle bile gerçekleşebilir. Ya da sürekli çekişme ve
rekabet hâlinde olduğunuz bir iş arkadaşınız veya
komşunuz bir bakmışsınız ki sizin için en değerli can
dostunuz olmuş. Peki, ne değişti, neler oldu da öfke
beslediğiniz biri can dostunuz ya da tam tersi, hayranlık
duyduğunuz bir insan, lanet biri olup çıkmış dikilmiş
karşınıza? Sizler hemen basitçe birkaç açıklama
yapacaksınız: “Demek ki yeterince iyi tanımamışım.”
veya “O çok değişti.” Yaptığınız bu basit açıklamalar
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genel olarak kabul görmüş, reddedilemeyecek doğru
sözler olabilir. Evet, basitçe herkes için bu böyledir. Ya
yeterince tanımamışızdır ya da değişen hayat koşullarına
kendini uydurmuştur o kişi. Peki, “Tanıdım, şimdi
gördüm onun gerçek yüzünü.” dediğiniz insanları yine de
gerçekten tanıdığınıza inandınız mı? Bence hayır. Siz
sadece onu yeniden konumlandırdınız. Tıpkı bir koltuğun
yerini değiştirmek gibi, yeni bir yer verdiniz ona. Ya da
koltuk iyice eskidi ve atılması gerekiyordu artık. İşte çok
daha yakından tanıyıp, bizzat hayatımızın içinde birinci
ya da ikinci derecede roller oynayan bu kişiler, bize birer
ipucu verdiler bile: Aslında her insan başka bir dünyadır.
Tüm mistik, dinî ya da bilimsel akımlar, literatürler,
felsefeler, ne üretirlerse üretsinler; varoluşun, savaşların,
bilginin, felsefenin ve kısaca her şeyin öznesi insandır.
Burada, “her şey insan için” gibi yüzeysel ve tam olarak
ne maksatla veya neye dayanarak söylenmiş olduğu
muallak olan bir söz, bizim mevzumuz değildir. Buradaki
asıl soru şudur: Ben olmasaydım ya da bunları
algılayabilecek bir birikim ve donanımdan yoksun
olsaydım, tüm anmaların benim için önemi ne olurdu?
Elbette ki hayat sizin etrafınızda dönmüyor. Dünyanın
merkezinde de siz yoksunuz. Ve siz olmasaydınız da
milyonlarca yıldır doğup batan güneş ve ay, milyonlarca
yıl daha doğup batacak, hayat ve zaman, bir şekilde
olağan döngüsüyle akıp gitmeye devam edecektir. Ancak
siz olmasaydınız ya da sona yaklaşmış olsaydınız,
gerçekten pek bir şeyin anlamı kalmayacaktı. Biliyorum
şimdi bazılarınız, “Evet ama bazı durumlarda insan,
ölümü yaşama tercih ediyor. Bazen yüce bir değerden
dolayı bazen de umutsuzluk nedeniyle yapılıyor bu
tercih. Bu demek değil ki yaşam her zaman ölüme tercih
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edilen bir şeydir.” diyecektir.
Fakat burada şu soruyu sormak gerekiyor: Tercih edilen
ölüm, var olabilmenin başka bir yolu ya da umutsuzluk
anında var olamamanın nedeni mi acaba? Söz gelimi; bir
anne, tehlikede olan çocuğu için kendi hayatını hiç
çekinmeden ve düşünmeden feda edebiliyor. Basit bir
şekilde içgüdüsel olarak açıklayabileceğimiz bu durumun
altında, çok daha başka nedenler de gizlidir. Bir anne için
çocuğu, içgüdülerinden öte, onun var olabilme nedeni
olmuştur. Eğer çocuğunun hayatını kendi hayatına tercih
etmiş olsaydı, kendi var olma nedeni ortadan kalkacak ve
bu umutsuzluk, belki de ona sonradan kendi ölümünü
düşündürecekti. Ya da yüce bir değer için ölümü tercih
etmek. Bu da var olmanın başka bir biçimi değil midir?
Şehitlik veya kahramanlık; gelecekte şan ve şerefle
yaşamak anlamına gelmez mi?
Burada asıl söylemek istediğimiz şey, insanların
varlıklarını adlandırmasıdır. Her insanın şan ve şeref
algılayışı, değer anlayışı farklı farklıdır ama hepsindeki
ortak nokta; var olma sorunudur.
Her insan geldiği kültüre, yetiştiği ortama, içsel ve dışsal
bir sürü nedene göre farklılık arz eder. Ortak kültürler ve
hatta benzer koşullar içinde yaşamış da olsalar, aynı
ailede yetişmiş ikiz kardeşler de olsalar, bambaşka
kişiliklerdir. Belki sosyal psikoloji, kişiler üzerinde ortak
davranış noktalarını tanımlama gayretindedir ama insana
doğru ne kadar derinlere inersek, o kadar sürprizlerle
karşılaşırız. Evet, yukarıda da söylediğimiz gibi, her
insan başka bir dünyadır. Siz bunu kendinizde görmüyor
musunuz?
BÜYÜK-KÜÇÜK POTANSİYEL VE ARZU
5

YOKLUĞU
Thomas Edison der ki: “Dâhiliğin yüzde doksanı
çalışmak, çalışmak, çalışmaktır.” Gerçekten de zamanın
büyük bölümünü çalışarak geçirmiş bu bilim adamı,
yüzlerce icadın mucidi, bilimin en büyük zekâlarından
biri olarak kabul edilmiş, yaşadığı dönemde maddi olarak
da büyük bir servetin sahibi olmuştur. Oysa Edison,
ilkokul yıllarında başarısızlığı ve algılarının yavaş
çalışması nedeniyle okuldan uzaklaştırılmıştı. Yaşamı
boyunca annesinin öğrettiği şeylerin dışında ciddi bir
eğitim almaktan yoksun kaldı. Ama o yine de bilim
tarihinin en büyük mucitlerinden biri olmayı başardı.
Edison’u büyük bir mucit olmaya iten nedenler
konusunda bir dizi varsayımda bulunabiliriz. İster zengin
olma tutkusu, ister okuyamama ezikliği, isterse ünlü olma
arzusu veya ne olursa olsun. Bizim burada asıl dikkati
çekmek istediğimiz mevzu, Edison’un içinde böyle bir
potansiyelin olduğudur. İşte bu potansiyel, hepimizin
içinde vardır. Bu size biraz garip veya gerçekçi gelmedi
mi? O hâlde biraz güveninizi yitirmiş olmalısınız. Oysa
bize tuhaf gelen şey de sizin yitirdiğiniz bu güven. Çünkü
hem kendi yaşamınızın merkezindesiniz hem de ayrı bir
dünya ve cevhersiniz ama ne yazık ki bu güvenden
yoksunsunuz. Gerçekten tuhaf. Tuhaf ama anlaşılabilir,
açıklanabilir. Bu kitap, size yeni bir şey vermeyecektir.
Zaten içerik itibarıyla ve fikirsel olarak buna karşıdır. Bu
kitap size, yalnızca anımsatacaktır. Sizin içinizde gizli
olan potansiyeli, size hatırlatacaktır. Platon’un mağara
benzetmesinde, insan her şeyi öncelerden bilmektedir.
Bunu, eğitimsiz köleler üzerinde yaptığı deneylerle
ispatladığını düşünmüştür. Oysa Platon’un yaptığı tek
şey, insana içindeki potansiyeli hatırlatmak olmuştur.
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Büyük ihtimalle köle, eğitimli efendilerinden sadece
ilgisizce (hatta dinlemediği muhtemel sohbetleri)
duyduklarını hatırlamıştır. Platon da sosyal olarak
kölelerden farklıydı. Hatta bir efendiydi ve “yap”
dediğini, kölelerin kayıtsız şartsız yapacağı biriydi. O bir
iktidardı ve köleye hatırlamasını-hatırlayabileceğini
emretti veya tatlı dille anlattı. Elbette efendi, hele hele
Platon gibi saygın bir efendi böyle istemişse, bundan
eminse, köle hatırlayabilirdi; ama neyi? Elbette ki
içindeki gücü ve potansiyelini. Pek çok yayın organından
veya insanlardan duymuşsunuzdur, “Gizli güçlere sahip
bilmem kim şifa dağıtıyor.” Tanıklarla, kayıtlarla
iyileştirdiği hastalar oluyor ve bilim bunu bir türlü
açıklayamıyor ve şarlatanlık olarak kabul ediyor. Ne var
ki şifaya kavuşan pek çok hasta ve çevresi, ne olursa
olsun o şarlatana inanmaktan vazgeçmiyor. Çünkü onlar,
belki de gerçekten şifaya kavuşmuşlardı. Ama şifayı
onlara veren kimdi? Bilim camiasının şarlatan olarak
kabul ettiği kişiler mi yoksa ıstırap duyanların içinde
ortaya çıkan inanç mı? Bugün modern psikoloji bile
insanın iyi olacağına dair inancı yaratmak için ter
döküyor. Psikoloji, bir yüzyıl sonra birçok gücün, insanın
özünde var olduğunu anlamış durumda. Ancak bir sorun
vardır. Gerçekten içimizde böyle bir güç varsa büyük bir
sorun da vardır. Bu gücün ortaya çıkmasına engel olan
şey nedir?
Bu, arzu yokluğundan başka bir şey değildir. Pek çok
canlının tersine insan, adapte olan bir canlıdır. O kadar ki
adapte olamadığı, zorlandığı takdirde bile çareler arar ve
dolayısıyla kendisine adapte etmeye çalışır. İşte aslında
soyunun devamı için temel niteliklerinden biri olan bu
durum, insanın başına bela olmuştur. Bu adaptasyon ki
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onun doğup büyüdüğü yere, kurallara, ahlaka, yasalara,
geleneklere, bağlı bulunduğu sosyal sınıfa uyarak
yaşamasına sebeptir. Yani insan için pek çok şey,
alışkanlıklardan ve razı olmaktan ibaret hâle gelmiştir.
Gary Lucas’ın “Ayrılık Saati” isimli filminde ilginç bir
konu işlenir. Güney Amerika’da, köleliğin yasal olarak
kalkmasından yetmiş sene sonra bir çiftlikte hâlâ
kölelerin olduğu öğrenilir ve kolluk kuvvetlerince çiftliğe
baskın düzenlenir. Hasta ve yaşlı çiftlik sahibi, uzun
yıllardan beri çiftliğinden çıkmamış ve ne tuhaftır ki
köleliğin kalktığından bile haberi olmamıştır. Ama asıl
tuhaf şey, kölelerin bundan, çok önce haberdar
olduğudur. Onlara, “Özgürsünüz artık.” diyen kanun
adamına öfkeyle bakarlar. Bu durumu hep efendilerinden
saklamışlardır oysa. Onlar, yüzyıllardır bu şekilde
yaşamış ve başka türlüsünü düşünmek bile
istememişlerdir. Filmde daha sonra özgür olan kölelerin
ne denli sıkıntılı ve çaresiz bir hayat yaşadıkları da ayrıca
gözler önüne serilmiştir. Peki, burada doğru olan neydi?
Bu köleler, bu şekilde razı ve mutlu olduklarına
inandıkları hayatlarını sonsuza kadar sürdürmeli miydiler
yoksa özgürlüğe adapte mi edilmeliydiler? Bizce ikisi de
doğru bir yol değil. Dahası, bunun belli bir formülünün
bile olacağına inanmıyoruz, ancak şunu söyleyebiliriz ki
hakkıyla yaşamak demek, bize mutluluk veren
alışkanlıklarımızı devam ettirmek demek değildir. Bir
başka şekilde söylemek gerekirse; mutlu olmak, insan
için her zaman temel hedef demek değildir. Söz gelimi
Edison’dan bahsederken, içindeki potansiyeli ortaya
çıkarmış olabilecek muhtemel olumsuzluklardan
bahsetmiştik. Bu yüzden mutluluk kadar, onun kardeşleri
olan sıkıntı ve huzursuzluk da insana dâhildir. Hiçbir
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zaman insan, adı mutluluk da olsa tekdüze bir yaşam
istemez. İnsan biraz da bu yanıyla hayvanlardan ayrılır.
Dünyadaki hayatının sınırlı olduğu bilgisine sahip olan
âdemoğlu, hayatı olabildiğince çeşitleyerek yaşamak
ister. Hatta öyle ki kimi zaman rahat ve huzurlu
olduğunda bile bir baş ağrısı veya benzer bir küçük
rahatsızlık arzular. Âşık olup kendine sıkıntı yaratır; hırs
edinip huzursuz olur. Ama bunların hepsi de yaşamın bir
parçası değil midir? Ralph Waldo Emerson, “İnsanım ve
insana yabancı olmayan hiçbir şey bana yabancı
değildir.” demiştir. Gerçekten de tam anlamıyla, hayat
bütünüyle insan içindir. Bunu söylerken elbette ki diğer
canlılara saygısızlık edip de onların yaşam alanlarını
veya haklarını gasp edeceğiz anlamına gelmesin. Demek
istediğimiz şey şu ki insan da her canlı gibi her işin bir
parçası ve her şeyin sahibidir. Hem büyük bir güç hem de
büyük bir gücün parçasıdır. Tek yapmamız gereken,
yaşama ve var olma arzusunu artırmaktır.
MUTLULUK VE BAŞARI>< GERÇEK MUTLULUK
VE İHTİYAÇ
Maalesef ki günümüzde, mutluluk dediğimiz şey için,
kişisel gelişim uzmanlarına ve bizi teskin eden ilaçları
yazmaya yasal yetkileri bulanan psikiyatrlara muhtaç
bırakılmış durumdayız. Mesele şu ki aslında mutlu
olmaktan ziyade teskin ediliyoruz. Hayatlarımız bir sancı
içinde kıvranmakla geçiyor. Şu durumda mutlu olmak,
bizim için hiç değilse sancıyı kesmek anlamına geliyor.
Başarı ise, elde edildiğinde insana mutluluk veren bir
pozisyonmuş gibi geliyor. Fakat nerede kaldı buram
buram yaşamak, nerede kaldı bir parçası olduğumuz
gezegenin ve doğanın tadını çıkartmak? Günümüz
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şartları, bunları bize çoktan unutturmuş bile. Biz sadece
şartların gereğini yaparak, yarış atı gibi birbirimizle
rekabet etmekteyiz, üstelik de çok manasız bir başarı
adına. Yakın tarihte bir gazetede çıkan haberi çok ilginç
bulduk ve bunu sizi hemen aktaralım: “Amerikalı bilim
adamlarının yaptığı araştırmalarda, mutlu olmanın yolu
bulundu. Mutlu olmak için, kendi sosyal statünüzden ve
ekonomik durumunuzdan daha düşük bölgelerde ikamet
edin.” Vahim ama gerçekçi bir sonuç. Maalesef ki
rekabet ve tüketim kültürü üzerine yükselen günümüz
dünyasında, mutlu olmanın en iyi yolu olarak böyle bir
çözüm önerilmiş. Aslına bakarsanız, hiçbir toplum ve
devlet, birlikte olduğu kitlelerin mutsuzluğunu istemez.
Mutsuz insanlar huzursuzluk yaratarak sistemlerini tehdit
edeceği için istemez. Denilebilir ki mutluluğumuzu bizim
için bizden daha çok arzulayanlar, her zaman bizim
dışımızdaki otoriteler olmuştur. Üstelik bu otoriteler,
nasıl olursa olsun biz bunlara mutluluğu verelim,
derdinde de değillerdir. Eğer böyle olmuş olsaydı başka
bir ciddi tehdit altında olurlardı. Onlar, kitlelerin
mutluluk anlayışlarını ve ihtiyaçlarını da belirleme
eğilimindedirler. Bu yüzden, mutlu olmak arzusunu
yakalayabilmek için, gerçek mutluluğun var olup
olmadığı ya da varsa en azından bunun ne olabileceği
konusu üzerine kafa yormak gerektiği inancındayız.
Dilerseniz öncelikle şuradan buradan önemli bazı
isimlerin, mutluluk hakkındaki bilinen belli başlı
düşüncelerini anımsayalım, bakalım mutluluk için kim ne
demiş, kim ne dememiş.
“Eğer insanlar, bir başkasının mutsuzluğu peşinde
koşmak yerine, kendi mutluluklarının peşine düşmeyi
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öğrenirlerse, bu beklenti hemen yarın gerçekleşebilir. Bu
hiç de uygulanmayacak kadar sert bir ahlak töresi
değildir ama benimsenmesi, dünyayı cennete
dönüştürebilir.”
Bertrand Russell, “Sorgulayan Denemeler”
“Demek ki mutluluk, ya gelecekte ya da geçmişte.
Şimdiki an, güneşli ovanın üzerinde dolaşan bir küçük
buluta benziyor; önü arkası pırıl pırıl bu bulutun. Ovaya
yalnız onun gölgesi düşüyor.” Schopenhauer
“Mutluluğu getiren tek şey erdemdir.”
Socrates
Wittgenstein, piri olduğu felsefe için şunları söylemiş:
“Felsefe benim için, hiçbir zaman mutluluk kaynağı
olmadı. Bilakis benim sinirlerimi bozan, huzursuz ve
mutsuz eden bir şey hâlinde olmuştur baştan beri.”
Russell’a göre mutluluğun dört unsuru vardır ve şöyle
der: “Dört unsuru en mühim sayarım. Bunların ilki
sağlıktır. İkincisi, yoksulluğa düşmeyecek kadar variyet;
üçüncüsü, etrafımızla iyi geçinme, dördüncüsü de işte
başarı.”
Euripides’e göre; dünyada gerçek dostu olan insan, mutlu
insandır.
Oscar Wilde, “Sağır bir koca ile kör karısı, her zaman
için mutlu olurlar.”
Dostoyevski ise, “Mutlu olmak isteniyorsa eğer, bir
şeyler yapmak değil yapmamak gerekir.” demiş.
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Burada bu örnekler o kadar çoğaltılabilir ki konumuzu
aşıp sırf büyük düşünürlerin ve sanatçıların mutluluk
üzerine düşüncelerine yer vermiş olsak, ciltlerce kitaba
sığdıramayız. Zira neredeyse istisnasız hemen her ünlü
bir miktar, mutluluk ve mutsuzluk meselesine kafayı
yormuştur. Demek ki bu mesele hem şaibeli hem çok
değişken hem de içinden pek çıkılamaz bir meseledir.
Öyle ya, bir insan için mutluluk olan bir durum, başka bir
insan için, içinden çıkılması zor bir kederler kuyusu
hâline gelebiliyor. Ama baştan da söylediğimiz gibi,
bizim asıl meselemiz mutluluğa giden yolu aramak değil,
hatta bunun tam tersi, gerçek potansiyelimizi ortaya
çıkarmak için gerekirse bir miktar sıkıntıyı, cefayı göze
alabilmektir. Hayat hiçbir zaman tekdüze bir mutluluk
çizgisi gibi devam etmiyor ve iyi ki de etmiyor.
Pek çok edebî şaheserlerin, dünyayı sarsacak akımların,
ihtilaller ve büyük tarihsel olayların arifesinde hep cefa,
hep mutsuzluk, hep umutsuzluk olmuştur. Bir
düşünsenize, gamsız tasasız geçen bir hayatta insanlar
neden böylesine büyük eylemlerde bulunsun ki? Evet,
konuyla ilgili olarak asıl söylenmesi gereken şudur:
İçimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak bizi mutlu edecek
mi? Veya başka bir deyişle; mutlu olmak için mi
içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor?
Gördüğünüz gibi her soru, başka bir soruyu çağırıyor ve
mesele, içinden çıkılmaz hâle doğru gidiyor. Bütün bu
soruları bir kenara bırakıp dobra dobra yaşamaya baksak
olmaz mı? Evet, sevgili okurlar, bizim reddiyemiz bile
yeniden bir soruyla geldi. Ama insan için hayat, büyük
oranda bilinmezler, bilinmek istenenler,
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bilinemeyecekler, bilinmek istenmeyenlerle doludur. Bu
yüzden inançlar, aşklar, tutkular, maceralar vardır.
İnsanoğlu hem bu sorulardan korkar hem de bu sorular
olmadan yapamaz. İnsan olmanın gerçeği de budur. Bu
satırların içinden cımbızla çekmemiz gereken önemli
birkaç sözcük vardır ki bu sözcüklerden bahsedildiğinde,
hepimizin gözleri parlar. Bunların en önemlilerinden biri
“keşif”tir. Keşif; kâinatın bütününü kapsayan, hatta hayal
gücü çok daha verimli olanlar için bunun bile ötesine
geçen serüvenli bir yolculuktur. Bırakalım bilim insanları
kâinatın sırlarıyla uğraşadursunlar. Biz, bizim için en
çetrefilli ve bir o kadar da serüven ve heyecan dolu kendi
iç dünyamızı keşfetme yolculuğuna çıkalım.
ÖZGÜRLÜK İSTEMİ
Biz bu başlık altında, kendinizi sizinle tanıştırmayacağız.
Size, kendinizi anlatmayacağız. Ama belki, kendinizi
tanıma yolunda karanlık bir tünelde ilerlerken, bu
yolculuk için size gerekli teçhizatları hatırlatmaya
çalışacağız. Bu bir fener midir ya da o karanlık
dehlizlerde ayağınız takılıp düştüğünde ihtiyacınız olacak
teknik teçhizatlar mıdır her neyse, işte onları size yeniden
hatırlatacağız. Yeniden diyoruz, çünkü size anlatmak
istediğimiz şey, zaten sizin içinizde olan ama maalesef ki
unuttuğunuz bir bilgidir. Sanırız hiç kimse için hayat
güllük gülistanlık olmamıştır. Çoğumuzun çok acı
günleri, kederleri ve sıkıntıları olmuştur. Sizden özür
dileyerek, o günleri biraz düşünmenizi istiyoruz. Nasıl da
her şey birden daha değişik olmuştu değil mi? Hayat çok
uçlardayken ne kadar farklı görünüyor insana ve ne kadar
da farklı algılıyor o yaşamı insan. Oysa sizin özelinizde
ya da yakın çevrenizin dışında, hayatta değişen çok bir
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şey de yoktu. Ama belki bir yakının kaybı veya ciddi bir
hastalık, bir zamanlar, altında durduğunuz gök kubbeyi
başınıza yıktı veya dünyanın temeli çatırdadı. Hatta öyle
bir zaman oldu ki kendinize temel hedef olarak
belirlediğiniz ve sarsılmadan, emin adımlarla
ilerlediğiniz o hedef de bir anda anlamını yitirdi. Yine
pek çoğumuz, belli bir toparlanma süresinden sonra
kaldığımız yerden devam ettik hayatımıza. Ne de olsa
dünyanın döndüğü su götürmez bir gerçektir. Şunu
sormak istiyoruz, o derin üzüntü ve kederlerden bir şeyler
çıkarmadınız mı ve o acılar sizi daha da olgunlaştırmadı
mı? İyi düşünün, bunlar, insanın dönüm noktalarıdır.
Bunları bizzat tanımlayamasanız da bir şeylerin değiştiği
dönüm noktaları gibi olmuştur. Hayat devam etmiş ama
hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Elbette ki bu acı
olayları size tekrar yaşatmak gayesinde değiliz. Ama bu
tip olaylarda gördük ki insanlar, büyük değişimler
yaşarlar. Bu değişimler, illaki olumsuzluklarla gelecek
diye bir şey yok. Büyük arzular da büyük değişiklikler
getirir. Bütün mesele, o arzuyu yaratmaktır. Bizden daha
deneyimli olan bazı büyüklerinizden, “Şimdiki aklım
olacaktı ki neler yapmazdım.” gibi bir pişmanlık
cümlesini, eminiz pek çok sefer duymuşsunuzdur.
Bunlardan bazıları, “Çok şükür iyi kötü yaşadık veya
yaşıyoruz.” dese de bu şükretmelerin çoğunda da bir iç
çekme vardır.
Gördüğünüz gibi ömrümüzün büyük bir bölümü
eksiklikler ve pişmanlıklarla doludur. Ama zaman geçmiş
ve şöyle söylenmiştir: “Şimdiki aklım olsaydı…”
Bu yakınmanın anlamı şudur: “O zaman enerjim ve
gençliğim vardı ama şimdiki deneyimlerim ve hayatı
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algılayışım yoktu.” Oysa gerçekte bu böyle değildir.
Sadece o zaman, potansiyel açığa çıkartılmamıştır. Tabii
başka nedenler de var. Gençliğin ve kanı kaynamanın
verdiği bir sürü şey de o zaman belki yapılması
gerekenlerin önünde engel olmuştur veya en azından öyle
düşünülmüştür. Temel yanılgılardan biri, hayatın ciddi
bir iş olduğudur. Oysa hayat ne sürekli bizi gerecek kadar
ciddi ne de sürekli güllük gülistanlıktır. Yapmamız
gereken işi büyük bir ciddiyetle yapmak, zorunluluk
değildir. Bilakis kim istemez ki yaptığı işten keyif
almayı. İşte bir şeyler bize sinyal veriyor bile. Demek ki
ya yaptığımız işler keyif aldığımız işler olacak ya da
işimizden keyif almamızı sağlayacak nedenler bulmaya
çalışacağız.
İçinizden bazıları, “İyi ama çoğu zaman bunları
belirlemekten yoksunuz ve sadece zorunluluklarımızı
yaşıyoruz. Sevdiğimiz işi değil de bulduğumuz işi
yapıyoruz.” diyebilir. Elbette ki bu, bir açıdan doğrudur.
Maalesef ki günümüz dünyasında birey, belirleyici değil,
belirlenen pozisyondadır. Ama bilmek, her zaman için
özgürleşmeye götürür insanı. Belirleyici değil de
belirlenen olduğunu bilmek ve kavramak bile, özgürlüğe
atılan büyük bir adımdır.
Goethe, “Eylem, bilgiden önce vardı.” demiştir.
İnsanoğlu önce davranmış, eylemde bulunmuş ve bunun
bilgisine sahip olmuştur. Bu yüzden biz de ilk adım ve ilk
eylem olarak koşulları yaratmak üzerine düşünmeliyiz.
Unutmayalım ki sevmediğimiz bir işi yüzyıllar boyunca
yapsak bile, yeterli bir verim ve sonuç alamayız. Oysa
diğer türlü, sevdiğimiz işi yaptığımızı düşünürsek, maddi
15

olarak pek büyük bir kazanç elde edememiş olsak da
almış olduğumuz mutluluk, bundan daha öte bir şey
olacaktır. Ancak burada, mutsuz ve maddi kazancın fazla
olduğu bir hayatla, mutlu ve kazancın az olduğu bir
hayatı kıyaslamıyoruz. Bu kesinlikle böyle
algılanmamalıdır. Burada önemli olan; üretkenliği ve her
bakımdan kazancı getirecek şeyin, bir işi arzulayarak
yapılması olduğunu kavramaktır. Eğer insan hem sevdiği
bir işi yapma fırsatına sahip olmuş hem de bundan verim
alamamışsa burada daha farklı bir neden aramak gerekir.
Dışsal nedenler her zaman için bizi birinci derecede
etkileyen nedenler olarak görünür ama aslında bu böyle
değildir. Eğer gerçekten öyle olsaydı, burada içimizdeki
potansiyelden bahsetmemizin de anlamı olmazdı. Hatta
pek bir şey yapmamızın ve düşünmemizin, çıkar yol
aramamızın bile bir faydası olmazdı. Diğer yandan,
söylediğimiz gibi, bunu düşünüyor ve biliyor olmak bile
potansiyelimizin ve kısmi de olsa özgürlük tutkumuzun
bir göstergesidir.
TALİH UNSURU
Bazılarımız maalesef ki doğduğu, yaşadığı koşullar,
olanaklar, çevre ve benzeri faktörler nedeniyle
diğerlerinden, herhangi bir konuda biraz daha şanslı
olabiliyor. Daha doğrusu bu tip olumlu gözüken
durumlar, yaygın çoğunluk tarafından bir şans ya da
şanssızlıkmış gibi algılanabiliyor. Oysa birçoğumuzun
şans veya şanssızlık olarak adlandırdığı bu faktörler,
farklı kişilik gelişimleri için olanaktır. Tüm insanların
istisnasız birebir aynı koşullarda ve eşit şanslara sahip
olduklarını düşünürsek eğer, hayatta çeşitlilik olmazdı.
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Bütün insanların eğilimleri aynı olur ve aynı şekilde
davranıp aynı işleri yapmak isterlerdi. Oysa insanoğlunun
ne böyle bir lüksü ne de derdi vardır. Çünkü yaşam,
çeşitlilik arz eder ve böylesi de zaten zenginlik oluşturur.
Diğer yandan, birçokları için talihmiş gibi görünen bazı
şeyler de başkaları için talihsizlik demektir. Millî
piyangodan büyük ikramiyeler kazanıp bir anda zengin
olanların, daha sonra hezimet ve yıkım içinde sefil
oluşlarının haberlerini gazetelerde okuruz ara sıra. Her ne
kadar bu tip olaylar dramatikleştirilmişse de her hikâyede
olduğu gibi, içlerinde gerçek payı vardır. Burada önemli
olan ne şansa güvenmek ne de şansızlıktan yakınmaktır.
Asıl önemli olan, bulunduğunuz konumu benimsemek,
bilmek ve orada hakkıyla yaşamaktır. Kim demiş ki
sıradan bir musluk tamircisi, dünyaca ünlü bir piyanistten
daha az değerlidir ve daha yararsızdır diye? Hayır, her bir
insanın ve yaptığı işin ayrı bir değeri vardır ve üretilen
her şey, kendi yaşamımıza ve topluma bir şeyler verir.
İşte asıl mesele, ne yaptığımız ya da yapmak zorunda
olduğumuzdan çok, yapabileceğimiz şeyden,
gücümüzden ve bizden beklenilenden daha mükemmele
doğru koşabilir miyiz yoksa oraya sıkışıp kalmak
durumunda mıyız meselesidir.
Hadi ama biraz gerçekçi olun. Aslında pek çoğunuz,
bulunduğunuz yerden müsterih ve memnunsunuz. Biraz
alışkanlık dense de yakınılıp sızlanılsa da genel olarak
tercihlerinizi yaşıyorsunuz. Böyle olduğu hâlde
olumsuzluklar bir türlü peşinizi bırakmıyor ve
hedeflerinizden gittikçe uzaklaşıyorsunuz. İşleriniz
kötüye gidiyor ve her geçen gün biraz daha
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geriliyorsunuz. Peki, yolun sonuna mı gelinmiştir? Veya
bütün olanaklar tükenmiş midir? Hayır, kesinlikle bu söz
konusu olamaz. Bu, ara sıra yaşadığınız
olumsuzluklardan sadece bir tanesi. Daha önce de en
umutsuz olarak kabul ettiğiniz durumlardan kurtulmuş,
kötü günleri bir şekilde geride bırakmış ve yeniden
başlamışsınızdır. Çünkü yaşamayı ve mücadele etmeyi
hepimiz seviyoruz. Tamamen umutsuzluğa kapılan ve
sokağa düşen istisnalar dışında pek çoğumuz,
sıkıntılardan bir şekilde sıyrılmayı başardık. Bu nasıl
oldu peki? Yine içinizdeki potansiyeli bir derece de olsa
açığa çıkarmayı başardınız. Evet, bunun farkında
olmasanız da başardınız. Daha çok kafanızı yorup daha
çok çaba harcadınız ve bunu başardınız. Ama neden rutin
gündelik hayata kendini bırakmış ve öyle çok da
derinlemesine sıkıntısı olmayan biri sızlanmalarla,
ahlarla vahlarla devam ediyor hayata? Neden bunlar,
hayatlarında ciddi bir atılım gerçekleştiremiyorlar? İşte
dediğimiz gibi, bu tip insanlar, alıştıkları sıradan yaşama
“şans” deyip geçen insanlardır. Biz buna umutsuzluk
demiyoruz. Zira umutsuzluk, her zaman bir şeylere
gebedir. Bu tip ruh hâlleri, olsa olsa boş inanç olarak
adlandırılmalıdır. Adı her ne olursa olsun, koskoca bir
hayat tek bir gün gibi geçer ve yaşlılık günleri de
pişmanlıklarla dolu olur. Diğer yandan, bu hayatın
rutinine kendini kaptıran insanlara ezkaza talih
oyunlarından büyük ikramiyeler çıkmış olsa bile,
gazetelerin o üçüncü sayfa haberlerinde okuduğumuz
gibi, eskisinden daha kötü bir hayata dönmek, çok zor
olmaz. Çünkü bunlar hiçbir zaman ufku görmeyi
başaramazlar. Daha da kötüsü bunu bile düşünemezler.
Burada yine hepinizin bildiği bir hikâyeyi hatırlatmak
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gerekiyor.
Yıllarca define peşinde koşan bir adam, bu uğurda
elindeki malı mülkü de harcamıştır. Ama yalan yanlış
nerede bir define gömülü olduğu haberini alsa hemen
oraya koşup, bahsedilen yeri günlerce uğraşarak kazmaya
başlarmış. Yine böylesi bir haberin ardına gidip,
kazmasını sallamaya başlamış. Sabahın erken saatinde işe
başlıyor, geç vakit hava kararıncaya kadar kazmaya
devam ediyormuş. Böylece günler geçmiş ve iyice
derinlere indiği hâlde herhangi bir şey çıkmamış
topraktan. Bu arada, onun kazı yaptığı yerin yakınından
geçmekte olan çok lüks bir araba, birden duruvermiş.
İçinden, çok varlıklı olduğu her hâlinden belli olan yaşlı
bir adam ağır ağır inmiş ve yanına gelerek, “Kolay
gelsin, ne yapıyorsunuz burada?” diye sormuş. Bizimki
meseleyi kısaca özetleyince, yaşlı adam şöyle demiş,
“Ben de uzun bir zaman define arayıcılığı yaptım ve çok
uzun zaman hiçbir şey bulamadım. Bu uğurda sersefil
olduktan sonra nihayet beni büyük bir servete kavuşturan
defineyi buldum.” Bizimkisi bu son kelimeyi duyunca,
kazmasını heyecan ve merakla bir yana atıp sormuş:
“Nerede buldun, nasıl oldu?” Adamın bu heyecanını
gören ihtiyar zengin, biraz durmuş ve gülümsemiş. Sonra
işaret parmağını kafasına dokundurarak “Define
buradaymış.” demiş.
Gördüğünüz gibi büyük ama bir o kadar da basit bir
formül. Belki defineci dostumuz bir ömrü böylesine boş
bir macerayla geçireceğine, içindeki potansiyeli ortaya
çıkarmayı başarabilseydi, o da yaşlı adam gibi,
düşündüğü servetten daha fazlasını elde etmeyi başaracak
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ya da ihtiyacı olan her ne ise ona kavuşabilecekti.
HEDEF VE BİLGİ
Hemen hiçbir insan yoktur ki bir hedefi olmadan yaşasın,
çaba harcasın. İnsanlara hedefleri sorulduğunda, çok
kaba bir biçimde; mutlu olmak, huzurlu olmak, sağlıklı
olmak, çok para kazanmak, gerçek aşkı yakalamak gibi
şeyler söylerler. Bunların her biri gerçekçi olmadığı gibi,
soyut ve muallak şeylerdir. Hedefmiş gibi düşünülen bu
şeyler, hedef olmaktan öte çoğu zaman dilek gibidir.
Ama bir nebze olsun bu belirsiz ve muallak dileklerle
yaşamlarını devam ettirebiliyorlar ve bundan çok da
rahatsızlık duymuyorlardır. Ama günün birinde, içsel ya
da dışsal nedenlerle olumsuzluğa düştüklerinde, bunu
aşacak gücü kendilerinde bulamıyor veya en azından
hayli zorlanıyorlar.
Hedeflerimiz ve dünyayı kavrayış potansiyelimiz çok
samimidir. Hatta akraba gibidirler ancak, onları
birbirinden ayıran bazı noktalar vardır. Dünyayı kavramış
olmak ya da başka bir deyişle bir şeyleri biliyor olmak,
her zaman için bizi varmak istediğimiz hedeflere
götürmeyebilir. Yani bilgi, yalnızca bilgi olması
itibarıyla bize öyle çok da fazla bir şey
kazandırmayabilir. Önemli olan bu bilgiyi kullanmasını
bilmek ve eyleme dökebilmektir. Ama burada bilgi,
hedefin yakın akrabası olarak, olmazsa olmaz bir şeydir.
Eskiler ne derler bilirsiniz; “Fikrin ve zikrin bir olsun.”
Yani düşünce ve eylem, birbirinden ayrılmaz bir
bütündür.
Bir hedef belirmek, ona ulaşmak için plan yapmak, taktik
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ve strateji oluşturmak, “bilgi” demektir. Bu konularda
bilgi açısından yeterince donanım sağlarsak, ilk ve en
önemli birkaç adımı atmış sayılırız. Henüz sonuçtan hayli
uzaktayız. Bunun için bize enerji ve davranma gücü
gerekiyor. Hedefe doğru giderken bazen tökezler bazen
de yolu şaşırabiliriz. Ama daha önceden elde ettiğimiz
bilgi; hedefin bir gerçek olduğu ve orada bizi
beklediğidir. Biz bundan eminsek eğer ya da bu
kararlılığı gösterebilmişsek, düştüğümüz yerden
doğrulup, tekrar ilerlemeye devam ederiz. Belki hâlâ
hedef bizden çok uzaktır ve onu çıplak gözle
göremiyoruzdur. Ama o, zihnimizde o kadar gerçek ve
kesindir ki hiçbir şey bizi engellememelidir. Bununla
ilgili olarak güzel bir anonim hikâye vardır:
Bir gün karlı bir havada öğretmenleri çocukları dışarı
çıkartarak, karda koşmalarını ister. Hangisinin ayakları
karda doğru bir iz bırakırsa ona ödül verecektir. Start
verilir ve çocuklar koşmaya başlarlar. Hepsinin izleri,
sağa sola doğru sürüklenmiş olarak çıkmıştır. Ancak
içlerinden bir çocuğun ayak izi gayet muntazam ve
düzgündür. Öğretmen, çocuğa bunu nasıl yaptığını sorar.
Çocuk da “Öğretmenim, şu karşıda görmüş olduğunuz
ağaç var ya, ben o ağaca doğru koştum.” der. İşte gerçek,
aynen bu küçük hikâyede olduğu gibi net ve basittir.
Hedefi tanımak ve yerini iyi bilmek, büyük olasılıkla bizi
oraya götürecek en doğru yolu bilmek demektir. Demek
oluyor ki bize önce sağlam bir bilgi donanımı gerekiyor.
Bazen fırsat bulup da kendimizi dinlediğimiz zaman
aklımızdan bir sürü şey geçer. Değişik bir şeyler yapmak
ihtiyacı duyduğumuzda ya da hayatın rutininden
sıkıldığımızda, yeni arayışlara gireriz. Ancak orada,
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muğlak bir sürü seçenek vardır. İstenilen şey çok
çeşitlidir. Memur olmak ya da küçük bir müteşebbis
olarak iş hayatına başlamak, bu şehri bırakıp sessiz sakin
bir köşede inzivaya çekilmek, sanatla uğraşmak vb. gibi
bir sürü şey… Bunların bir iki tanesi bize çok yakındır
ama maalesef hemen hepsi, can sıkıntısı nedeniyle
akıllardan geçen muğlak isteklerdir. Bu yüzden çok sık
değişirler. Bir gün müteşebbis olmak istenir, öbür gün
karar değiştirilip bahçıvan olmak istenir. Oysa
huzursuzluğumuz ve can sıkıntımız bir gerçektir ve bu
gidişle de baki kalacaktır. Fakat tüm bu can sıkıcı ruh
hâlinden sıyrılıp gerçekte, “evet ben şunu istiyorum”
diyebilseydik eğer ve bunda emin ve kararlı olabilseydik,
yeni bir başlangıç yapabilirdik. Öyleyse nedir kendini
tanımanın ve hedef belirlemenin bilgisi ve biz o bilgiye
nasıl ulaşabileceğiz? İşte yeniden, doğru soruları sora
sora merkeze, yani işin kaynağına doğru ilerlemeye
devam ediyoruz.
KİŞİSEL HEDEFLERDE BELİRLEYİCİ OLMAK VE
ÖZGÜVEN
Hedefe konsantre olmak, başlı başına belirleyici bir
davranıştır. Bu, sıradan değil belirli bir eylemdir.
Düşünceleri yaşama geçirme isteği en az bu düşünceler
kadar önemlidir. Karşınızdaki kişi için, sizin ona
verdiğiniz izlenim çok önemlidir. İçinizde ne kadar
fırtınalar koparsa kopsun, bunu yansıtmayı bilmiyorsanız,
kolay kolay kabul görmezsiniz. Ama bundan da vahim
olan durum; duruşunuzda, davranışınızda ve yüz
ifadenizde bu güven yeterli miktarda okunamıyorsa
belirlediğiniz hedeflerden sizin dahi şüpheniz olduğudur.
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Başarılı insanlar çoğu kez, amaçlar belirleyerek
güdülenirler. Başarılı olmak istiyorsanız nereye
gittiğinizi bilmeniz gerekir. İlerlemek isteyen kişi,
ulaşmayı arzuladığı belli hedefler belirler. Yeteneklerini
geliştirdikçe bu hedeflere doğru çalışır. Bu nedenle, bir
plana gereksinimi vardır.
Kişinin amacına yönelik planlar, bir müteahhidin projesi
gibidir. Proje olmadan binanın şekli belli değildir,
yapımında hangi malzemelerin kullanılacağı, kaç kişinin
çalışması gerektiği ve işin ne zaman bitirileceği
belirlenemez. Bize de bir çeşit proje gerekiyor. Böylece,
yeteneklerimizi belirli amaçlar doğrultusunda
geliştirmemize yardımcı olacak bir eylem planına sahip
oluruz.
Kendi organizasyonumuzda, kişisel hedefler konusuna o
kadar önem veririz ki yalnızca hedefe yönelmiş kişileri
işe almaya çalışırız. Hiçbir şirketin, hedefe yönelmiş
çalışanlar olmadan büyüyüp genişleyemeyeceğini
düşünüyoruz. Örneğin; bütün yöneticilerimiz yıllık
hedeflerin bir listesini yaparlar. Yıl sonunda bu hedeflere
ulaşmadaki etkinlikleri ölçer ve gelecek yıl yeni hedefler
belirleriz.
Kişilerin amaçları birbirinden farklıdır ama bunlar,
ulaşılabilir olmalıdır. Aynı zamanda bunlar, sizin
amaçlarınız olmalıdır, başkalarının, sizin ulaşmanızı
istediği amaçlar değil.
Tanıdıklarım arasında, kişisel ve iş yaşamlarında başarılı
olanlar, neredeyse istisnasız olarak, başarılarının sırrının,
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hedef belirleme olduğunu söylerler. Hedefler, yaşama
anlam ve yön verir. Başarı sisteminin itici gücüdürler.
Onlar olmadan anlam, gelişme ve eylem olmaz.
Özgüven, önemli bir kişisel özelliktir; yaşamla baş
etmemizi ve sorunlarla gerçekçi bir şekilde mücadele
etmemizi sağlar ve zorluklara dayanmamızı kolaylaştırır.
Özgüven kazanma süreci, yaşamın önemli zorlukları ile
başa çıkma gücüne sahip ve mutlu olmaya layık bir kişi
olma deneyimidir. Özgüven, insana güç verir, enerjisini
artırır ve daha fazla çaba göstermeye özendirir. Başarı
için ilham kaynağıdır. Başarılarımızla gurur duymamızı
ve onlardan keyif almamızı sağlar. Bizim yaklaşımımıza
bağlı olarak başka insanlar ve dışımızdaki olaylar
özgüvenimizi yükseltebilir ya da bitirebilirler. Yaşama
özgüvenli bir şekilde yaklaşmak ve bunu sürdürmek
önemlidir. Ancak, aşırı bir güven duygusu ile hareket
ederek kendimizi ve diğer insanları tedirgin etme riskini
de almamak gerekir.
Özgüvenimiz olmadığında, işleri yapabilme
yeteneğimizden emin olamayız. Gerekli beceriye ve
deneyime sahip olduğumuzu bildiğimiz hâlde, daha önce
hiç yapmadığımız bir işle karşılaştığımızda endişeleniriz.
Birçok durumda, özellikle karar vermemiz, inisiyatif
kullanmamız veya yeni insanları işin içine katmamız
gereken durumlarda, rahatsız ve huzursuz oluruz.
Buna karşın, aşırı bir güven duygusu içinde
davrandığımızda; sınırlarımız olduğunu kabul etmek
istemeyiz, yeteneklerimiz hakkında gerçekçi olmayan
düşüncelere kapılırız. Üzerimize aşırı iş yükü alırız,
böylece her zaman iyi iş yapamayız. En iyiyi bizim
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bildiğimizi düşünürüz, önerileri göz ardı ederiz, bize
yardım etmek isteyenleri de genellikle reddederiz.
Olması gereken düzeyde bir özgüvene sahipsek; en iyi
için çaba göstereceğimizi ve kabul edilebilir bir sonuç
ortaya koyacağımızı bilerek işleri ele alırız. Bir işi
yapamadığımızda, mazeret üretmek yerine yeniden
denemeye başlarız. İlk seferinde tümüyle doğru olarak
anlamadığımız ya da yapamadığımız bir işin, dünyanın
sonu anlamına gelmediğini biliriz. Hatalarımızı dert
etmek yerine onlardan ders almasını becerebiliriz. Birçok
durumla ve sorunla daha iyi baş edebiliriz.
Özgüven, hedeflerimizin peşinden giderken bize güç
verir. Başarılarımızla doyum ve rahatlık hissetmemize
izin verir. Özgüvenimizin güçlü olması durumunda,
başarı bize doğal ve doğru gelir. Birçoğumuz belirli
zamanlarda, belirli insanlarla ve belirli durumlarda
kendimizi güvenli hissederken bazı durumlarda,
zamanlarda ve bazı insanların karşısında özgüvenimizi
yitiririz. Kendimize olan güven duygumuzu nelerin
etkilediğini doğru anlamamız gerekir.
Önemli olan, başardığınızda size ve diğer insanlara
mutluluk getireceğini kalbinizde duyumsadığınız
amaçları belirlemektir. (Amaç belirlemek yalnız para
kazanmak için değil, başkalarına yardım etmek için de
olabilir.) Parlak bir öğrenci ya da daha iyi eş olmak, ya
da iş başarısı istiyor olabilirsiniz. Ama önce bunu, yani
uzun dönem amaçlarınızı ve bunlara ulaşmak için ne
kadar zaman, çaba ve para gerekeceğini belirlemelisiniz.
Belli meslekler için gereken eğitimi tamamlamak yıllar
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alabilir. Belli işler için gereken yeterliliği kazanmak
adına, bir ustanın yanında bir süre çalışmanız gerekebilir.
Tüm bunları saptamalısınız.
Hedef belirlemede kesin bir yöntem vardır. Öncelikle
hedefler, Tanrı’nın ya da insanoğlunun kanunlarına aykırı
olmamalıdır. İkincisi, az önce belirttiğim gibi, ulaşılabilir
olmalıdır. Buna rağmen hedefler, daha önce mümkün
olabileceğini bile düşünmediğiniz şeylere ulaşmanıza
yardım eder. Ayrıca hedeflerinizden biri, beğenmediğiniz
işinizle ilgili ise, tutumunuzu geliştirmeye ve kendinizi
buna adamaya çalışın. Hâlâ bir ilerleme yoksa o zaman,
hedef belirlemeden önce, sizi tatmin edecek bir iş bulun.
Bir sonraki adımda beş, on ya da yirmi yıl içinde
gerçekleştirmek istediğiniz amaçlar belirleyin ve bunları
açıkça tanımlayın. Zamanlama niye bu kadar önemli?
Çünkü bu size adım adım ilerleme ve “böl ve yok et”
yöntemini uygulama olanağı verir. Örneğin, benim
yaptığım gibi, yılda on iki kitap okumak hedefiniz
olabilir. Bu, ayda ortalama bir kitap bitirmeniz demektir.
Benim başka bir hedefim daha var; yılda bin mil koşmak.
Bu da demektir ki o hedefe ulaşmak için, haftada
ortalama yirmi mil koşmalıyım. Hedeflerinizin biri, rejim
yapıp yirmi kilo vermek olabilir. Doktorunuz bunu on
sekiz ayda yapmanızı önerebilir. O zaman ayda bir
kilodan biraz daha fazla vermeniz gerektiğini bilirsiniz.
Bu yöntemi göz ardı etmeyin. Hedeflere çok daha kolay
ulaşmanızı sağlar ve gelişmenizi düzenli olarak ölçmek,
kontrol etmek için harika fırsatlar sunar.
Düzenli kontrol çok önemlidir. Böylece, programa göre
ilerleyip ilerlemediğinizi ya da zamanlamanızın yeniden
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değerlendirilmesi gerekip gerekmediğini bilirsiniz.
Hepimiz zaman zaman cesaretlendirilmeye gereksinim
duyarız. Ve gelişmeyi gözden geçirmek, programa uygun
ilerlediğimizi görmek bunu sağlar. Ama eğer programdan
uzaklaşmışsak, bunu bir an önce bilmek bizim
yararımızadır. Böylece eylem planımızı ya da
zamanlamamızı değiştirebiliriz.
Başarının belli noktalarında kendinizi ödüllendirmek ya
da bir şekilde kutlama yapmak da yararlıdır. Hedeflere
ulaşmak her zaman kolay değildir; kolay olmaması da
gerekir. Hedefler, bize biraz gerilme fırsatı verir. Bu
nedenle gelişmeyi kutlamak önemlidir. Başarının büyük
temel kirişlerinden biri de özgüvendir. Burada özgüven
meselesini tanımlamak gerekiyor. Özgüvenin
gelişmesinde tetikleyici olan, insanın yapabileceğine
inanması olabilir. Çünkü yapamayacaklarına inananlar,
yapamıyorlar; yapabileceklerine inananlar da yapmayı
deniyorlar. Bunun sonucunda da bazen yapabiliyorlar.
Genel olarak özgüven, kişisel alanımızda bir şeyleri
başarabildiğimizi gördükçe gelişiyor. Bir şeyleri
başarabilmek ise, başlangıç enerjisini bulduktan sonra,
yeni bir şeyleri denemekten geçiyor. Yeni bir şeyleri
denemek, öğrenme ve yeni ilişkileri; öğrenme ve yeni
ilişkilerse, bir tür olumlu yaşam akışını getiriyor.

BENTLER VE HEDEFLER
Yaptığınız planlar, onu ne kadar dikkatli yaparsanız
yapın, mükemmel yürümeyebilir. Önceden tahmin
edemeyeceğimiz şeyler olabilir. Koşullar değişir.
Engeller, karşımıza çoğu kez habersiz çıkar.
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Krizler de birer fırsattır ve bu fırsatları nasıl
karşılayacağınız size bağlıdır. Krizler de problemler gibi
gizli nimetlerdir. Öyleyse başarınızı ve gelişmenizi
ölçeceğiniz bir plana uyarken, aynı zamanda da esnek
olmalısınız. Koşullar gerektirdiğinde, planınızda
ayarlamalar yapabilirsiniz. Rahat ve esnek kalarak, fırsatı
yakalamaya hazırlıklı olun.
Büyük askerî stratejilerde, savaş planlarının çalışmadığı
durumlar için, beklenmedik olaylara karşı olasılık
planları bulunurdu. Bu destekleyici plan gerçekten, bir
engeli aşmak için yararlı bir seçenek olurdu. Amaç
planlamada da destekleyici planlar yararlıdır. Örneğin
amacınız bir ev sahibi olmaksa ve bu olanaksızlaşırsa,
başka seçenekleri düşünmelisiniz.
Bununla birlikte, bu destek planlarına bağlı kalmanın
belli bir tehlikesi de vardır. Bir amaca ulaşmak sürekli
çabayı gerektirir ve bu olasılık planı daha kolay
görünürse, kişi bu yola saparak yavaşlayabilir; tehlike
budur. Destek planınızı yalnızca, ana planın sizin için en
iyi şekilde çalışmadığını anlarsanız kullanın. Bilgelik,
rehberiniz olsun; kuruntulara saplanmayın.
Rutin kalkışlarını yapan bir uçak pilotunun, denetim
listesi vardır. Her kalkıştan önce bu listeyi gözden
geçirir. Başarılı yaşamanın da bir denetim listesi
olmalıdır; bu, kısa ve uzun dönem amaçların listesidir.
Size, kendi hedef belirleme denetim listemi veriyorum.
Bu liste, birçok hedefe ulaşmamda işime en çok yarayan
şey olmuştur:
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- Kişisel yaşamın ve iş yaşamının her alanında
kendine özgü hedefler belirle.
- Hedeflerin önemini kavramak için sessiz
zamanlar ayır. Hedefleri yaz.
- Kendi düşünceni kullan. Yazgını sen yaratırsın,
amaçlarının gerçekleşmesinden kendin sorumlusun.
Öneri gerekirse, sana inanan kişilere danış!
- Engelleri cesaretle karşıla. Sorunu tanımla,
seçenekleri belirle; sonra bir çözüm seç ve bunu kullan.
Ve devam et.
- Hedefler, olayları beklemek yerine harekete
geçmene, yaşamda istediklerini gerçekleştirmene fırsat
vermelidirler.
- Kısa dönem hedefler, uzun dönem hedeflere
ulaşmayı kolaylaştırırlar.
- Hedeflerinin önceliklerini belirle. Bazı hedefler
diğerlerinden açıkça daha önemlidir.
- Hedeflerini sık sık gözden geçir. Gelişmeni
kontrol et. Kendine sor: “Hedeflerim ne kadar gerçekçi?
Daha yükseği mi hedeflemeliyim? Hedeflerim hâlâ
geçerli mi? Elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum?”
- Kararlar vermeye alış. Bir hedef yönü seç ve
onu izle. Hemen şimdi!
- Değişen sorunların getirdiği fırsatlara karşı
duyarlı ol, yolculuk boyunca fırsatlarla karşılaşacaksın.
KENDİNİ TANIMAK UFKUNU GENİŞLETMEK
Daha önceki başlıklarda, insanları tanımak konusuna
değinmiş ve bazı durumlarda, çok iyi tanıdığımızı
zannettiğimiz insanların bizi şaşırttığını söylemiştik.
Yıllarca dost bildiğiniz, sevip güvendiğiniz insanların sizi
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nasıl hayal kırıklığına uğrattığından ya da uzun bir süre
antipatik gelen karşı cinsinizin nasıl da sizin gözdeniz
olabileceğinden bahsetmiştik. Bu söylediklerimiz ve sizin
gündelik hayatınızda pek sık tekrarlanan benzer olaylar,
kendi içinde basit bir gerçeği barındırmaktadır: “İnsanları
tanımak çok güçtür.” Ama bundan çok daha güç olan
başka bir şey varsa o da kendini tanımaktır. Nasıl güç
olmasın ki? Yaşamımızın pek çok döneminde, görmüş
olduğumuz her dışsal olaya o kadar farklı tepkiler veririz
ki çoğu zaman, verdiğimiz tepkilere kendimiz bile
şaşırırız. Ama bundan daha da önemli olan şey, insanın
her an değişebilir olduğudur. Bizim dışımızda gelişen
dışsal sürece ve olaylara ve de dağarcığımıza kattığımız
her bilgiye doğru orantılı olarak biz de değişiriz. Hiç
değişmedim diyen insanlar bile değişir. Buna rağmen bu
değişiklikler çoğu zaman hazmedilemez. Belki de kuşak
çatışması olarak tanımlanan şey bile, bunu
hazmedemeyişin ya da buna alışamayışın bir ürünüdür.
Peki, bu kadar değişken bir kişilikse söz konusu olan,
durmadan değişen bu döngüde kişiliğimizi tanımak,
kendimizi keşfetmek mümkün müdür? Eğer bu
değişikliği kavrayabilmişsek pekâlâ mümkündür. Hz.
Ali’nin çok güzel bir sözü vardır: “Çocuklarınızı, kendi
yetiştiğiniz ve yaşadığınız zamana göre değil, onların
zamanına göre yetiştiriniz.” Değişen ve geçen zaman,
yeni ihtiyaçlar ve yeni seçimler demektir. Hatta o kadar
ki bir dönem önce hedef olarak belirlediğimiz şeyler bile
değişebilir. Evet, buna da açık olmak gerek. Bu sizi
şaşırtmamalıdır. Biliyorsunuz hedef uzun bir yoldur. Biz
henüz yola çıkmadan ya da yolculuk sürecinde, çıplak
gözle belli bir mesafeye kadar görebiliyoruzdur. Ama
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biraz ilerledikçe daha uzak yerleri görmeye başlayacağız.
Kuşkusuz, gördüğümüz şeylerin bazıları, bizim için yeni
ve değişik şeyler olacaktır. Hatta bu ilerleme süreci, bize
hedef ve yeni seçimler hakkında daha detaylı ve daha
yeni veriler sağlayacaktır. Bir altın madenine doğru yola
çıkmışızdır. Elde ettiğimiz bilgiler ve bu bilgiler ışığında
çıkarttığımız yolculuk haritası, belki en kestirme ve
zahmetsiz yoldan oraya götürmeye yeterlidir ama diyelim
ki yolculuğun belli bir mesafesinde, yakınlarda bir elmas
madeni bulunduğu haberini aldık. Bu durumda elbette ki
yeni bir seçim ya da en azından yeni bir tetkik
gerekebilir. Yani hedef belirlemek ve sabit fikirli
olmanın ayrımını iyi yapmak gerekir. İnsan, “her şey her
an değişebilir” özelliğini göz önünde bulundurmalıdır.
Ancak bu değişiklikler, zorluk ve sıkıntı dönemlerinde
kendini sıkça gösteriyorsa başka bir problem olduğu
düşünülmelidir. İşte böylesi moral bozukluğunda ve
kararsızlık anında bize en gerekli olan şey,
motivasyondur.
Bu yaşam içeriği egzersizini yaptığınızda, kendiniz
hakkında çok şey öğreneceksiniz. Hedeflerinizi teker
teker değil, zihninizde bütünsel bir paket hâlinde
netleştirebileceksiniz. Hangi tür hedeflerin sizin için
önemli olduğunu öğreneceksiniz. Böylece, listenizdeki
hangi hedeflerin sizi, istediğiniz başarı noktasına
götürecek motivasyonu taşıdığını bileceksiniz. Aynı
zamanda hangi ara hedeflerin, bilmeniz, yapmanız, elde
etmeniz, olmanız ya da yakın olmanız için yaşama
geçirilmesi gerektiğini öğreneceksiniz. Kendiniz
hakkında öğrendikleriniz doğrultusunda, listenizdeki bazı
hedefleri eleyebilir, bazılarını gözden geçirerek
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düzeltebilir ya da yenilerini ekleyebilirsiniz. Eğer sahip
olmak sizin için önemliyse, herhangi bir ediminizin
sonunda elle tutulur bir şeye sahip olacağınızdan emin
olmalısınız. Eğer bir çalışma yapıyorsanız, sonunda elde
edecek bir sertifikanız olmalıdır. Bir terfiyi hak etmek
için çok fazla çalışıyorsanız, başarınızı kanıtlayacak
somut sonuçların olmasını ve bunun, elde etmek ya da
sahip olmak kategorisindeki isteklerinizi tatmin etmesini
sağlamaya özen gösterin.
İNANDIRICI OLMAK VE HİTABET
Eğer kendiniz hakkında öğrendiklerinizden hoşnut
değilseniz, en azından artık neyin üzerinde
yoğunlaşmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Belki
“olmak” kategorisi, daima istediğiniz şeyi yapabilmeye
veya istediğinize sahip olmaya önem vermeksizin,
yaşadığınız her andan zevk almanıza olanak tanıması
nedeniyle, size daha uygun bir kategoridir. Bu durumda,
tüm hedeflerinizi tekrar gözden geçirmelisiniz.
Yapmadan veya elde etmeden, istediğiniz şey olmanın
daha dolaysız bir yolu bulunabilir. Bütün bunlardan
sonra, hedeflerinize ulaşmanın dışsal belirtilerinden çok,
sizin duygu ve inançlarınıza olan etkileriyle
değerlendirilecek bir bakış açısına sahip olmayı
özleyebilirsiniz. Bu noktada, gerçekten aradığımız şeyi
bize sağlamayan hedefler peşinde yıllarımızı
harcamaktan kurtulmak, daha kolay hâle gelir.
Eğer hedeflerinizi netleştirip, kişisel yaşam içeriği
döngünüzü saptadıysanız, istediğinizi elde etme yolunda
oldukça mesafe katetmişsiniz demektir. Hedeflerinizin ne
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olduğunu belirgin ve net olarak ortaya koymaya, buna
biraz sağduyu ve gerçekçilik eklemeye, kendi kişiliğiniz
ve öncelikleriniz doğrultusunda birçok isteğinizi
düzenlemeye başladınız bile. Kısacası, “Benim için
gerçekten önemli olan nedir?” sorusunu yanıtlamaya
başladınız. Bunu yanıtladıktan sonra (böylece mutlu
azınlık içinde yer alırsınız), motivasyonunuzu ve
elinizdeki kaynakları gerçekten istediğiniz şeye kanalize
edebilirsiniz.
Büyük, sıra dışı ve olağanüstü işler başaran kişileri,
sıradan bireylerden ayıran nedir? Dünyanın yönünü
değiştiren, asırlar boyu belirgin izler bırakan şahsiyetler,
hangi farklı özelliklere sahip acaba? Ortak
özelliklerinden biri size garip gelecek ama büyük insanlar
öncelikle, hitabet yetenekleriyle ile birlikte, unutulmaz
yanıtlar verme üstünlükleriyle de dikkati çekiyorlar.
Diğer yandan; üstün mizah yeteneği, kendine güven, ikna
gücü, ileriyi görebilme, hızlı düşünebilme ve süratli karar
verebilme yetileri de üst düzeyde… Bir başka ilginç
nokta ise; bu süper insanlar, yaşamlarının ilk yıllarında
sıradan ve basit bir dünya içinde yetişiyor ve zamanla
sıçramalar yapabiliyorlar. Bu kişiler, bulundukları
ortamla yetinmeyip, belirledikleri yeni hedeflere doğru
zorlu bir mücadeleye girmekten kaçınmıyorlar. Böylece,
başarıya ilk adımı atmış oluyorlar. Bu mücadele
sürecinde yanlışlar da yapıyorlar ancak, yıllar boyu
yaşadıkları zorluklar onları öylesine eğitmiş oluyor ki bu
yanlışları süratle ve hiç zorlanmadan düzeltebiliyorlar.
Altı milyarı bulan dünya nüfusunu bir hayal edelim.
Milyarlarca insanın arasından sıyrılarak, dünya tarihinde
iz bırakmak kolay iş mi? Kesinlikle değil, zaten dünya
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nüfusuna göre bu kişilerin sayıları fazla da değil. Bu
süper beyinler ne yapıyorlar da böylesine olağanüstü
başarılara imza atabiliyorlar? Beyinleri mi farklı?
İnsanların, çocukluk yıllarında beyinlerinin iki lobunu da
çok iyi kullanırken, ilerleyen yaşlarda beynin sol
tarafının, bir biçimde diğer yarısına göre daha baskın
duruma geldiği, bilimsel olarak kanıtlanmış bulunuyor.
Bu durumda sözcükler, sayılar, mantık, analiz gibi
akademik, mesleksel ve entelektüel eylemlerden oluşan
beynin sol tarafı; renk, hayal kurma, olayların
bütünlüğünü görme, ritim, geniş açılı düşünebilme gibi
yaratıcı, sanatsal ve duygusal eylemlerden oluşan beynin
sağ tarafına göre, daha üstün bir konuma geliyor. Yani
beynin sol tarafı sağ tarafa göre baskın konuma gelince
birey, beynin sağ kısmını yeterince kullanamadığı için
yaş ilerledikçe yaratıcılık, geniş açılı düşünebilme yetileri
azalıyor. Bilimsel araştırmalara göre tarih sürecine
damgasını vurmuş büyük adamlar, beyinlerinin her iki
tarafındaki özellikleri de çok iyi kullanmışlar. Bir başka
deyişle, beynin her iki tarafının da iş birliği yapması,
önemli bir güce dönüşmesini sağlıyor. Söz gelimi
Einstein, matematik hesaplamalar ve analizlerde beyninin
sol tarafını kullanarak, hayal dünyasında güneş ışınlarının
birine binip, uzayda yaptığı bir yolculukla “sonu olan
evren” görüşünü edinmiştir. Burada, beynin her iki
tarafının da kullanıldığı açık bir gerçektir. Yoksa bu
hayal gücü nasıl oluşabilirdi? Yaş ilerledikçe, başarmak
istediğimiz bir hedefe yönelik harekete geçemiyoruz
kolay kolay. Çünkü buna, beynimizin mantık ağırlıklı sol
tarafı baskın olduğundan engelleme yapar ve sağ beyin
yeterince işlev göremez. Oysa bu tip durumlarda,
çocuklar hiç zorluk çekmez ve yaratıcılıkları üst düzeyde
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kalır, hatta bazen bizleri şok edecek kadar hayal gücü
gösterebilirler.
HER DERDE DEVA MOTİVASYON
Motivasyon, en önemli itici gücümüz, deyim yerindeyse
bizim yakıtımız gibidir. Sebeplerimizi ve hedeflerimizi
düşünmek, bunlara ulaştıktan sonra yapacağımız ve
yapmak istediğimiz ile ilgili hayaller kurmak dahi faydalı
olabilir. Başlangıçta bilgilerimizle hayli
somutlaştırdığımız hedeflerimizin içine, bir parça hayal
gücü katmanın kimseye zararı olmaz. İşlerinde verimi en
üst noktaya taşımış büyük şirketlerin tamamı,
çalışanlarının motivasyonu için bütün olanaklarını
seferber etmişlerdir. İş yerlerinde ücretsiz masaj ve hobi
alanlarından tutun da psikoloji kliniklerine kadar; üretimi
artırmış olduğu deneylerle kanıtlanmış pek çok aktivite,
çalışanlara sunulmuştur. O hâlde, kendi motivasyonumuz
için biz de bazı çözümler düşünmeliyiz. Bunun sabit bir
formülü yoktur. Sevdiğiniz, hoşlandığınız veya sizi
dinlendirecek, motive edecek şeyleri siz tespit
edeceksiniz. Ama bunu yaparken, mola esnasındaki
rehavete kapılıp gitmemeye dikkat etmelisiniz. Zira bu
yolda çok da lüksümüz yoktur. Her ne kadar hedefe
doğru ilerleme süreci bir yarışmış gibi görünse de hırsla
koşmanın da ters bir etki yaratacağını söylemeliyim. Asıl
demek istediğimiz ise, yolculuğu eziyetli bir hâl
olmaktan çıkartmaktır. Hedefe ulaşmak kadar, oraya
doğru katetmiş olduğunuz her mesafe de size haz
vermelidir. Biliyorsunuz ki her çaba, bir eziyet süreci
değildir. Bilakis insan, bazı eylemlerden büyük keyifler
alır. Böylece kendimize kattığımız moral ve motivasyon
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gücüyle derlenip toparlanıp, aynı kararlılıkla yolumuza
devam etmiş oluruz. Zaten şunu da göreceksiniz ki belli
bir mesafeyi aştığınızda, hedefe gittikçe yaklaştığınızda,
motivasyonunuz da aynı oranda artacaktır. Bu yüzden
motivasyon faktörü, en çok da yolculuğun ilk anlarında,
bize en çok gerekli olan unsurlardan biridir.
Motivasyon çalışmasında son adım; planlamadır.
Odaklanma bir hedef belirlemekse, planlama bu hedefe
günden güne çalışarak ulaşmak demektir. Planlama
eksikliği motivasyonu öldürür, çünkü bir sonraki
hamlenizde ne yapacağınızı bilmemek, sizi her an
sıkıntıya sokabilir. Anahtar, sizi başarıya ulaştıracak
aktiviteleri sıralamaktır. Her hedef için ödenmesi gereken
bedeller olduğu açıktır, bu bedeli en aza indirmek, en
uygun yoldan yaparak mümkün olur. Yapmanız gereken
tüm işleri sıraya dizin. Bu sıra, işlerin size getireceği
faydaya göre olmalı. Daha sonra bunları bir zaman
çizelgesine dökün, böylece ne zaman büyük dönüşümler,
ne zaman hafif işler yapacağınızı belirleyebilirsiniz.
Örneğin; yazılar yazmak için blog sayfası açacak olan
insan, aşağıdaki gibi basit bir listeyle başlayabilir.
- İçerik yazmak
- Benzer konuları araştırmak
- Benzer amaçları güden kişilerle bağlantı kurmak
- Konumlamaya itina göstermek
- Benzer blogları takip etmek
En önemli maddeleri sürekli güncel tutmak, enerjinizi
verimli kullanmanızı sağlar. İyi bir hatırlatıcı olmadan,
tüm gününüzü boşa harcamak olasıdır. Diğer blogları
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okurken, başka sitelere de girerek saatlerin nasıl geçtiğini
anlamayabilirsiniz. Emaillerinizi kontrol ederken yeni bir
oyun keşfedip tüm gün ona takılabilirsiniz. Tüm
bunlardan kaçınmak için, yazdığımız maddeleri sürekli
size hatırlatacak bir yöntem bulmalısınız.
Ben motivasyonumu kaybetmeye başladığımda, hemen
iki aktivite için plan yaparım. Bunlardan birincisini kolay
ve kısa vadeli, diğerini daha zor ve uzun vadeli olarak
seçerim. Kolay olanını hemen yapıp, pozitif yönde elde
ettiğim başarının devamı olarak diğer maddeyi de yerine
getirmek için çalışmaya başlarım. İnsanlar her zaman, en
ağır işlere başlamak için hazır olmayabilir. Bunu,
kendinize göre küçük adımlar şeklinde planlarsanız
işlerin ne kadar kolaylaşacağını göreceksiniz.
Kötü şans, yorgunluk ve hatalar, kaçınılmaz olarak
sürekli karşımıza çıkarlar. Eğer kendi disiplininizi
oluşturmazsanız, bu küçük dalgalanmalar büyür ve asla
alt edemeyeceğinizi düşünmeye başlarsınız. Bu, üç
motivasyon öldürücü davranıştan kendinizi
sakınabilirseniz, motivasyonunuzu sağlıklı bir şekilde
koruyabilirsiniz.
Motivasyon, başarılı bir yaşamın anahtarıdır. Yaşamda
başarılı olmak için, öncelikle ne yapacağımızı bilmemizi
sağlayacak bilgeliğe, nasıl yapacağımızın bilgisine ve
bunu gerçekleştirmek için de iç motivasyona ihtiyacımız
vardır. İçten motive olan kişi düşünceyi eyleme
dönüştürür, hedeflerini belirler ve onlara ulaşmak için
harekete geçer.
Kişinin motive olabilmesi için öncelikle kendine
güvenmesi şarttır. Kendimize biz inanırsak başkaları da
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inanır ve güvenir. Kendine inanmak; özgüvenin, dingin
ve huzurlu bir aklın anahtarıdır.
İçimizde birçok gizli yetenekler vardır ve bu gizli
yetenekler kullanıldığında, mucizeler yaratabilirler.
Motive olarak, bu gizli yeteneklerimizi açığa çıkarmak
mümkündür. Amaçlarımıza ulaşmanın temel koşulu
olumlu düşünmedir. Eyleme geçmek için, bu olumlu
düşünme ateşlenmelidir. Bunun için gerekli olan
kıvılcım, coşkudur. Motivasyonun düzeyi coşkumuzla
orantılıdır. Eylemi, kendini motive etmenin motoru
olarak düşündüğümüzde coşku, bu motorun yağıdır.
İş yaşamı açısından motivasyon, kişilerin çalışmayı
başlatmalarını, sürdürmelerini ve görevlerini istek ve
coşkuyla yerine getirmelerini sağlar. Yapılan
araştırmaların bazıları, en güçlü motivasyon faktörünün,
amaçların belirlenmesine çalışanların da dâhil
edilmesinin olduğunu işaret etmektedir. Dolayısıyla,
kurum içinde verimi yükseltecek en önemli adım,
çalışanların amaçlarının saptanmasının yanı sıra, bazı
kararlara katılmalarını sağlamak olabilir.
Ekip liderinin sorumluluğu, birlikte çalıştığı kişilere iç
motivasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini ve bunun
kendi sorumlulukları olduğunu hatırlatmaktır. Bu
nedenle, liderin kendisi düşük motivasyonlu olmamalıdır.
İyi bir bellek ve yaratıcılık; hem bilinç hem de
bilinçaltında, istersek geliştirip açığa çıkarabileceğimiz
diğer gizli güçlerimizdir. Bilinç akıldır. Düşünmemizi
sağlar, gördüklerimizi kaydeder ve kararlar verir.
Bilinçaltı ise, bilincimizin aldığı tüm bilgilerin
deposudur. İstek ve heves ne kadar büyükse bilinçaltının
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harekete geçmesi için giden sinyal de o kadar güçlü olur.
Kendini motive eden kişi; gelişmeye açıktır. Gelişmenin
değişme olduğunu ve değişmenin de bilinenden
bilinmeyene atlayarak riskler içerdiğini kabul ederiz.
Değişmeyen hiçbir şey gelişemez. Değişime uyum
sağlayanlar, kazananlardır. Değişime uymayanlar
gelişemezler ve düşünsel ve fiziksel olarak ölürler.
Başarılı bir motivasyon için enerjiye gereksinimimiz
vardır. Ve ancak sağlam bir vücut bizi enerji, uyumluluk
ve mutlulukla ödüllendirecektir. Sağlık, yalnız vücudu
değil akıl ve ruhu da kapsar. Bu yaklaşım, her insanın
kendine özgü olduğunu kabul eder, her birimizin fiziksel,
düşünsel ve ruhsal açıdan formumuzun doruk noktasına
ulaşmak için en iyi yolu keşfetmemiz gerektiğini belirtir.
Kişilik çoğu zaman, başkalarıyla iletişim kurma tarzımız
olarak düşünülür. “Yankılanan etki” ise, kişiliğin temel
yönüdür. İnsanlara, onların bize davranmalarını
istediğimiz şekilde davranmalıyız. Motivasyon,
başkalarını bizim için bir şeyler yapmaya teşvik eder.
Başarılı olmak için insanların yardımına gereksinimimiz
vardır. Çünkü kendi başımıza amaçlarımıza ulaşmamız
imkânsızdır. Kendimize değer vermiyorsak, çevreye
saygı gösteremez ve olumlu iletişim kuramayız ve
iletişim, kendimizi başka bir kişinin düşüncesine
yansıtmaktır.
Önemli bir savaş sırasında Japon bir komutan,
askerlerinin sayısı, düşmanlarınınkine kıyasla çok daha
az olmasına rağmen saldırıya geçmeye karar verir.
Ordusunun kazanacağına olan güveni tamdır. Ancak
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askerleri, zafer konusunda oldukça kaygılıdır. Komutan
dâhice bir plan oluşturur. Savaş alanına doğru ilerlerken,
yol kenarındaki bir tapınakta durup hep birlikte dua
ederler. Daha sonra komutan, cebinden bozuk para
çıkararak, “Şimdi yazı tura atacağız. Eğer tura gelirse biz
kazanacağız, ama eğer yazı gelirse kaybedeceğiz,
kaderimiz böylece ortaya çıkacak.” der. Bozuk parayı
havaya atar ve herkes sabırsızca paranın yere düşmesini
bekler. Tura gelmiştir. Askerler çok sevinirler;
kendilerine olan güvenlerini toplamışlardır. Bu coşkuyla
düşmana saldırır ve savaşı kazanırlar. Bir süre sonra
yüzbaşı, komutanının yanına gelerek onun kehanetini
takdir edercesine, “Kimse kaderi değiştiremez.” der.
Bunun üzerine, “Haklısın.” der komutan, iki tarafı da
“tura” olan parayı göstererek.
Hepimiz bu hikâyedeki gibi zor durumlarla karşı karşıya
kalmışızdır. Çoğu zaman karar vermek ve harekete
geçmek için bazı yönlendirilmelere ihtiyaç duymuş ve
sanki içimizde bizi biz yapan ve harekete geçmemize
yardımcı olacak o gücü hissetmekte zorlanmışızdır.
Burada asıl önemli olan o gücü ne zaman ve hangi
koşullarda hissettiğimizdir aslında. Şöyle bir gözlerinizi
kapayın. Hayatınızda gerçekten bir işi başardığınız,
aklınızda yer etmiş geçmişinizdeki o günleri hatırlayın.
Örneğin okul yıllarınızda çok büyük bir kalabalığın
karşısında yaptığınız konuşmayı hatırlayın. Veya ilk
flörtünüze çıkma teklifi yaparken yaşadığınız heyecanı,
tüm heyecanınıza ve hata yapma korkunuza rağmen ona
çıkma teklifi ettiğiniz günü hatırlayın. Ve başarıya
ulaştığınız zaman içinizde hissettiğiniz iç huzurunu
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hatırlayın. Ne kadar mutlu olmuştunuz değil mi?
Şu bir gerçek ki hayatta elde ettiğimiz başarıların hiçbiri
tesadüfler sonucu kazanılmamıştır. Yani burada önemli
olan nokta bizim, başarılı olmak ve kazanmak için
kadercilik oyunu oynamayıp bu kaderi oluşturabilmemiz
için bir ön hazırlık yapmamız, çabalamamız, başarma
içgüdüsüyle harekete geçmemizdir.
Bazen, sanki bir şeyler sesimizi keser; beğenilmemek
korkusu, dışlanma kaygısı, süregelen düzene boyun
eğmişlik ya da yoğun bir yetersizlik hissi vs. gibi
olumsuz öngörüler, duygu ve düşüncelerimizi pek az
açmamıza ya da hiç açmamamıza neden olur. Özgüveni
gelişmemiş bireyler, kendilerine bir görev verildiğinde ya
da karşılarına başarmaları gereken bir durum çıktığında,
bu durumdan kaçmaya çalışabilirler hatta mümkünse bu
işleri başka arkadaşlarına, dostlarına yaptırmaya gayret
ederler. Mahcubiyet duygusunu yaşamamak için, bu çeşit
riskli durumlardan sürekli uzak dururlar. Peki, böyle bir
durumdan kurtulmak için ne yapılması gerekir?
Özgüven; kendimizle ilgili olumlu ve pozitif duygular
geliştirmemiz sonucunda ortaya çıkan harekete geçme
gücü şeklinde düşünülebilir. Ayrıca özgüveni yine iç ve
dış özgüven olarak da ikiye ayırabiliriz. İç özgüven;
kendimizle ilgili hissettiğimiz memnuniyet ve kendimize
dair inancımız, dış özgüven ise dışarıya kendimiz
hakkında verdiğimiz görüntü ve insanlarla olan
iletişimlerimizde farklı duygularımızı ifade edebilme
becerimizle ilgilidir.
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Bizler, toplumda yaşayan bireyler olarak hem iç hem de
dış özgüveni farkında olarak ya da olmayarak çoğu
zaman kullanırız. Bunlar arasında da zaten çok iyi bir
dengenin kurulmuş olması gerekir.
Eğer iç ve dış özgüveni dengeleyemezsek sağlıksız bir
iletişim kurmaya başlarız ki bu da bizim ilişkilerimizi
olumsuz yönde etkiler. Keza bu durum, çoğu zaman
bizlerin bağımsız birer fert olmamızı engellediği gibi,
yakınımızdaki topluluğun bizi iteklemesiyle harekete
geçirmesi ya da toplumla çatışma, topluluğa ters düşme
şeklinde de olumsuz sonuçlara götürebilir. Özgüven
konusunda temel nokta, bizi harekete geçiren bu gücün
ne kadar sağlıklı ve gerçekten ne kadar olumlu ve pozitif
olduğudur. Çünkü özgüvenin temelinde, insanın pozitif
olma duygusu yatar. Eğer bir durumla ilgili negatif
düşünceleriniz ne kadar fazlaysa o durumla ilgili iş
yapma kapasiteniz de o oranda azalacaktır. Kısacası o işi
yapmak istemeyeceksiniz ya da mecbur olduğunuz için
yapacaksınız. Bu da sizin o işten alacağınız verimi ve
başarıyı hâliyle düşürecek. Hangimiz başarmayı yürekten
istediğimiz bir konuda çok çalışıp da kaybetmiş ki?
Özgüven konusuyla, hayattaki başarılarımızın doğru
orantılı olarak birbirini tamamladığı göz önünde
tutulmalıdır. Bizler, başarılı olduğumuz, üzerinde
defalarca alıştırma yaptığımız bir konuda daha az hata
yapma olasılığına sahibiz. Sizlere hata yapmayacağınızı
söylemiyorum ama gerçekten de böyle bir durumda
heyecanınızı daha iyi kontrol ettiğiniz için, daha başarılı
olursunuz. Çünkü önceki yaşantılarınızla deneyim
kazanmış ve artık tecrübe sahibi olmuşsunuzdur.
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Dolayısıyla herhangi bir konuda ne kadar çok çalışırsak
ve başarılı olursak, özgüvenimiz de o oranda artmakta
diyebiliriz.
Biz insanların en çok yaptığı hatalardan biri de
başarısızlığımızın sonucunda kendimize olumsuz
ifadelerde bulunmamızdır. Bunu biraz açarsak; hepimiz
zaman zaman, “Ah ben ne beceriksizim.”, “Benden adam
olmaz.”, “Zaten şu işi başarsaydım âlim olurdum.” vb.
bir sürü olumsuz yükleme yapmışızdır kendimize.
Esasında bu yüklemelerimiz, gelecekteki hayatımızda
gerçekten pahalıya mal olmakta. Bizleri pasif, çekingen,
özgüveni olmayan, arka planda kalmayı tercih eden
bireyler hâline getiriyor. Her şeyden korkar oluyoruz ve
içimizde bulunan girişimcilik ruhunu yok ediyoruz.
Bütün bunların yanı sıra, kendi olumsuz
varsayımlarımızla beslediğimiz “yıkıcı” düşünce
yapılarımızı yenmek için, bazı “onarıcı” teknikler de var.
Güçlü yönlerimizi belirlemeli ve onların üstünde daha
çok durmalıyız. Denediğimiz her yeni şey için kendimize
şans tanımalıyız. Önemli olan elde edilen sonuç değil, bu
yolda harcanan çabalardır. Bu yüzden kendimizi takdir
etmeyi bilmeliyiz.
Ancak sürekli motivasyon sağlamak zorlu bir iştir. İnsan,
doğası gereği sürekli negatif düşünmeye, gelecek
hakkında endişelenmeye programlanmıştır. Herkes sıkıntı
ve depresyonla karşı karşıya kalabilir. Burada ayırıcı
unsur, ne olursa olsun yolumuza devam edebilme
becerisidir.
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Motivasyon eksikliğinin bilinen kolay bir çözümü yoktur.
Üstesinden geldikten sonra bile, tekrar kısa süre içinde
aynı sorunla karşılaşabilirsiniz. Burada önemli olan
düşüncelerinizi anlamak ve duygularınızı nasıl
yönlendirdiğini çözebilmektir. Böylece negatif olanları
elemeyi ve motive edenleri geliştirmeyi öğreneceksiniz,
yaptığınız işe odaklanacak, çöküntüye uğrayacağınızı
anladığınızda hemen müdahale ederek, işlerin daha
kötüye gitmesini engelleyeceksiniz.
Motivasyonumuzu Kaybetmemizin Sebepleri:
Temelde motivasyonumuzu kaybetmemizin üç nedeni
vardır;
1. Kendine güven eksikliği: Eğer başaracağınıza
inanmıyorsanız, denemenizin amacı nedir?
2. Odaklanma eksikliği: Eğer ne istediğinizi
bilmiyorsanız, gerçekten bir şey istiyor musunuz?
3. Planlama eksikliği: Eğer nasıl yapacağınızı
bilmiyorsanız, bunun için nasıl motive olacaksınız?
Kendimize Olan Güvenimizi Nasıl Artırabiliriz?
Motivasyonu öldüren ilk etken güven eksikliğidir. Bu
bende genel olarak, yapacağım şeye çok odaklanıp, daha
önce yapabildiklerimi unuttuğum zamanlar ortaya
çıkıyor. Sadece yapmak istediklerinize odaklanınca,
beyin sürekli neden hâlâ yapamadığınıza ilişkin fikirler
üretir. Bu, negatif düşüncelere sebep olur. Geçmişteki
hatalar, sıkıntılar, kişisel zayıflıklar aklınızı doldurur.
Rakiplerinizi kıskanmaya başlarsınız, neden başarılı
olamadığınızı kafanıza takarsınız. Bu gibi durumlarda
kötü bir izlenime kapılırsınız, diğerleri hakkında kötü
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düşünürsünüz ve kendinize olan güveninizi
kaybedersiniz.
Her gün, sahip olduğunuz onca şey için ne kadar minnet
duygusu beslediğinizi düşünmeye kısa bir zaman ayırın.
Eski çalışmalarınızı, ilişkilerinizi, eşsiz özelliklerinizi
düşünün ve kendinizi etkileyin. Bunun, başarıya giden
adımda ne kadar işinize yarayacağını göreceksiniz. Zaten
bildiğiniz şeyleri tekrar etmek size biraz saçma gelebilir,
fakat kafanızı rahatlatıyorsa, işe yarıyor demektir. Beynin
inanmak istedikleriyle gerçekler arasında sürekli bir
çatışma olacaktır, bunu çözmek için bugün harekete
geçmelisiniz.
MOTİVASYONDA TAKTİK SAPTAMALAR
Motivasyonu öldüren ikinci etken odak eksikliğidir. Ne
sıklıkla asıl amacınız yerine, istemediğiniz şeylere
odaklanıyorsunuz? Biz genel olarak korkuyu
düşünüyoruz. Fakir olmaktan korkuyoruz, insanların
saygı duymayacağından korkuyoruz, yalnız
kalacağımızdan korkuyoruz. Bu tip düşüncedeki
yanlışlık; korku, tek başına işe yarayan bir düşünce
değildir. Korkuları, asıl amacımıza ulaşmak için
motivasyon artırıcı bir şekilde kullanmalıyız.
Eğer bahsettiğimiz bu tip bir korku ile karşılaşırsanız, ilk
yapacağınız, hedefinize ulaşmanız için gereken enerjiyi
hissetmektir. Bir hedef belirleyerek, otomatik olarak
kafanızda yapacaklarınızı tasarlamış olursunuz. Eğer
parasız kalmaktan korkuyorsanız, gelirinizi yükseltecek
bir plan yapın. Bu sizin okula geri dönmenize, işinizi
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değiştirmenize veya gelir getiren bir internet sitesi
açmanıza sebep olabilir. Önemli olan, ilerleme yönünde
atılacak emin adımlardır.
Aklınızı bir korkuya yönlendirmektense, pozitif bir
hedefe yönlendirmek, beyninizi çalışmaya sevk eder,
doğru sonuca ulaşmak için yapılması gerekenleri
hesaplar. Gelecek hakkında endişelenmektense, onu
geliştirmek için bir adım atmalısınız. Bu, motive olmanız
için önemli bir adımdır. Eğer ne istediğinizi bilirseniz,
ancak o zaman onun için motive olabilirsiniz.
ZAMAN MESELESİ
Amaçlarınıza ulaşmayı başarmak, zamanlamayla
yakından ilgilidir. Birçok kez arzularımızı ve
hayallerimizi yaşamayı erteleriz. Hâlbuki bunlar,
ertelemememiz gerekecek kadar önemlidir. Harekete
“şimdi” geçmeliyiz. Geleceğiniz, sizin ve ailenizin
mutluluğu, dostlarınızla ilişkileriniz, işiniz ve
amaçlarınızın ne olması gerektiğini şu anda düşünmeye
başlayın ve onları gerçekleştirmek için gereken adımları
belirleyin.
Amaçlarınıza ne kadar sürede ulaşacağınız, onların
yüksekliğine ve çalışma isteğinize bağlıdır. Gerçekçi,
sabırlı, iman sahibi olmak size yardım eder, ama bu kolay
bir yol olmayacaktır. Yine de planınızı izler ve zamanı
gelince gelişmenizi kutlarsanız ödüllendirici, heyecan
verici, hatta eğlenceli olabilir.
Yeni hedefler belirleme gereğinin farkında olun. Sürekli
ilerleyin ve cesaretinizin kırılmasına ya da yavaşlamanıza
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izin vermeyin. Olumsuz düşünenlere danışmayın;
cesaretinizi kırmaya çalışacaklar ve başaramayacağınızı
söyleyeceklerdir. Öneriye gereksiniminiz olursa bunu,
inançlı ve amaçlarını gerçekleştirmiş kişilerden alın.
Pratikte her insanın bir yaşamı vardır ve bunu mümkün
olan en iyi şekilde kullanmak ister. Bu gayet açıktır, ama
açık olmayabilecek bir şey vardır ki o da bir zaman
sürecinde; her geçen günün, her geçen haftanın, her ayın,
hatta her anın değerinin bilinmesi ve
değerlendirilmesidir. Ayrıca bir gün içerisinde, bir saat
içerisinde bile pek çok yararlı iş yapabileceğimiz de
yeteri kadar iyi bilinmeyebilir. Mesela, bu
değerlendirilen saat, projenin başlangıç aşamalarına
rastlarsa, sonradan pek çok fazladan saatin kazanılmasını
sağlayabilir. Bir dakika ayırabilir misiniz ve bunun ne
denli gerekli olduğunu belirleyebilir misiniz? Tek başına
bir dakika, pek yararlı gibi görünmeyebilir ama mesela
bir uçağı ya da treni yakalamak için son bir hamle
yapmaya kalktığımızda veya ofisinden çıkmadan birisine
ulaşmaya çalıştığımızda hayati değer taşıyabilir. Bunlar,
elbette zamanlama ile ilgili konulardır ve anların
aritmetiği konusundan ayrı olarak incelenmelidir. Bir
çalışma yılında her gün için bir dakika kazandığınızı farz
edin. Teorik olarak böylece, kazanılan zaman anlamında
birkaç saat elde etmiş olacaksınız ve bence bu birkaç saat
sayesinde, karşılık olarak pek çok şey elde edeceksiniz.
Her gün yararlanabileceğiniz on dakika
kazanabildiğinizde, aklınızın almayacağı kadar yarar
sağlamanız mümkün olacaktır. Her gün kazanılan on
dakikanın değeri, hafta içerisindeki iş günlerine göre
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hesaplandığında, bir yıl içerisinde kazanılan ve üretkenlik
adına kullanılabilecek bir hafta demektir.
Bu oldukça kârlı görünmekte ama bana kalırsa şimdilik
dikkate almayalım ve lokmanın büyüğü hakkında
tartışalım. Çünkü hayatımızda birçoğumuz için, zevk
aldığımız işlere ayırabileceğimiz fazladan bir on dakika
da gerekli olabilir.
Bir işin altından daha başarılı biçimde kalkabilmek için,
her bir iş gününden bir saat kazanmanız mümkün olabilir
mi? Bu kitabı tamamen okumadan, sorunun karşılığını
tam olarak veremeyebilirsiniz. İçinde anlatılanlar, belki
de daha önce hiç karşılaşmadığınız zaman kazanma ile
ilgili yöntemlerdir ya da onu daha etkili bir şekilde
kullanmanın yollarıdır. Bu, ileride göreceğimiz lokmanın
büyüğüdür. Aramızda, bunu gerçekten denediği hâlde
altından kalkamayacak çok az insan vardır. Daha iyi bir
iş planlamasıyla, size yardım edebilecek insanlar
sayesinde, duraksamalardan kaçınarak; okuma, yazma ve
ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesiyle ve diğer
insanların, yaptıklarına konsantre olabilme becerisinin
artırılmasıyla, bu konunun başarılması hiç de zor
olmayacaktır.
Günde kazanılan bir saatin önemi nedir? Normal bir
yaşamda her gün kazanılan bir saat, bir çalışma haftasına
göre hesaplandığında, kazanılmış ve üretkenlikle
geçirilmiş sekiz yıl demektir! Zamanınızı nasıl
kullanacağınız size bağlıdır. Şu anda, normalde
istediğiniz daha fazla saati işinizin başında
harcamaktaysanız, kendinize hedef olarak; daha fazla işi
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daha az zamanda tamamlamayı belirleyebilir ve bu
sayede kazandığınız zamanı aileniz, boş zaman
değerlendirmeleri veya kişisel gelişim konularına
ayırabilirsiniz. Amaçlarınız içerisinde daha az zamanda
daha fazla üretkenlik veya daha fazla kazanmak varsa, bu
kitapta anlatılan teknikleri kullanmanız, sizin için
oldukça yararlı olacaktır.
Şu ana kadar, bir gün içerisinde kazanılan zamanın ne
derece önemli olduğunu gördük. Zamanın kullanımı da
ayrıca önemlidir. Bu konu, şu bildik sorular yardımıyla
daha da açıklığa kavuşabilir. Kim, nerede, nasıl, neden ve
ne zaman? Bu kitapta bu sorulara -yeri geldiğinde özel
olarak belirtmesek bile- yoğunlaşacağız ve onlara
verilebilecek en doğru yanıtların yöntemlerini göreceğiz.
Bunu yaparken, onlarla ilgili çeşitli örneklerden
yararlanacağız.
Ne yapacağınız ve bunu yapmak için zamanınızın ne
kadarını ayıracağınız, ilk üzerinde durmamız gereken
konudur. Uğraşılarınızdan yeteri kadar iyi sonuç
alamadığınızda, yaptıklarınızın yetersiz olabileceğini
kestirebilmelisiniz. Bunun sebebi, ufak tefek konulara
gereğinden fazla yoğunlaşmanız, böylece sahip
olduğunuz potansiyelin gerilemesi olabilir. Zaman
kaybettiğiniz konuların kaynağını iyi belirlemeniz
gerekir.
Zamanınızı nerede harcadığınız, yer belirten bir
durumdur ve başka başka yerlerde olmaktansa bir yerde
sağlam durmanız, sizin için daha iyidir. Elinizden gelen
en büyük katkıyı yapabileceğiniz yer neresidir? Bir satış
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müdürü olarak, çalışanlarınızın gereksinimlerini
karşılayabilecek ve onlara önderlik edebilecek yerde
misiniz? Bir pazarlamacı olarak, ülkenin kuzey
kısımlarına daha fazla zaman ayırmak gibi düşünceleriniz
var mı? Ya da bölge evinize yakınsa, işlerinizi evinizden
takip etmek gibi bir düşünceniz olabilir mi? Bir tesisin
işletmesinden sorumlu durumdaysanız, masanızdan
kalkarak işlemlere yaptığınız katkıların daha iyi
anlaşılabileceği, sizin de işleri daha iyi takip
edebileceğiniz ve daha sağlıklı değerlendirebileceğiniz
yerlerde görünme ve buralarda daha fazla zaman harcama
çabası taşıyor musunuz? Bir araştırmacı olarak,
kütüphanenizi genişletebiliyor musunuz?
Bir işi ne zaman yaptığınızı bilmeniz, üretkenliğinizin
artmasını ve kazandığınız zamanı daha iyi
değerlendirmenizi sağlayacaktır. Günün başlangıç
saatlerinde kendinize ayırdığınız bir saatlik yaratıcı
düşünce süresi, hem fiziksel hem de zihinsel olarak
kendinizi geliştirmenizi sağlayacaktır. Siz tasarımın
başlarındayken, daha başlangıçta kazanacağınız zaman,
ileride ihtiyaç duyduğunuzda kullanacağınız zamanı
karşılayabilir.
Zamanınızı kim işgal eder? İnsanlarla kurduğunuz
ilişkilerin yeterli bir muhasebesini yapabiliyor musunuz?
Onlar, kazanmak istediğiniz tecrübeleri size
verebilecekler mi? Ortaklaşa iş yaptığınız insanlar
arasında, zamanınızı yeteri kadar dengeli
paylaştırabiliyor musunuz? Bazı kişiler, zamanınızın
gerektiğinden fazlasını mı işgal ediyor?
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Sonuç olarak, zamanınızı etkili biçimde nasıl
kullanıyorsunuz? Kendinize doğru ortamı kurabildiniz
mi? Birçok telefonla rahatsız edilmeye mi başladınız? Bu
durumlarda bir şeyler yapabiliyor musunuz?
Zaman, tek başınayken tarafsız durumdadır. İster zengin
ister fakir olsun, herkes için zaman vardır. Asıl problem,
hedefleriniz ölçüsünde zamanınızı ne derece etkili
kullanabileceğinizdir.
İşinizde en tepeye çıkmış insanlardan biri değilseniz,
daha iyi işler yapmak adına, daha fazla zaman kazanmak
için, fazladan zaman kazandıracak fırsatlar kollamanız
gereklidir.

TEMEL ALINACAK SORUNLAR
Zamanın etkili bir biçimde kullanımı, yaptıkları işler
hemen hemen hepimizi ilgilendirse de yalnızca zirveye
ulaşan insanların sorunu değildir. Zamanın organize
edilmesi ve kontrolünün yapılması herkesin problemidir.
Bu kişilere, özellikle telefonlar ve kesintilerden dolayı
zaman kaybına uğrayanlar ve sınırlı bir süre içerisinde
yaratıcılık çalışması yapmak durumunda olanlar dâhildir.
Bu kişiler genellikle avukatlar, mühendisler, başkanlar ve
idarecilerden oluşur.
Tabii ki zamanın etkili kullanımı, kendi alanlarında
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başarılı olmak için çaba sarf eden veya bir işin üstesinden
alnının akıyla çıkmak isteyen herkes için gereklidir. Yani
bu sorun, aslında belli hedefi olan ve bu hedeflere
ulaşmak için uğraşan ve ulaştıkça daha büyük hedefler
belirleyen insanların sorunudur. Etkili bir planlama
yapılması ve zamanın gerektiği gibi kullanılması,
insanların kendi içinde saklıdır. Burada gördüğümüz
kuralları, profesyonel iş dünyasında, yazışmalar,
talimatnameler, raporlar, ticari yayınlar gibi pek çok
malzemeye uyarlamamız mümkün olabilir. Durumun
farkına varmak, atılması gereken ilk adımdır. Bu farkında
olma durumunu, diğer insanların neler yaptığını
anlayarak daha da artırabilirsiniz; özellikle başarı
gösterebilen insanları gözlemlemelisiniz.

PLANLAMA VE TEMEL UNSURLAR
Başkalarının uygulamalarını kullanmaya kalktığımızda,
onları kendi koşullarımıza uyarlamamız, bazı riskler
taşımaktadır. O insanların işine yarayan araçların, bizim
işlerimizi altüst etmesi hiç de az karşılaşılan bir durum
değildir.
Bu kitabın amaçlarından birisi de bazı genel
durumlardan, bireysel olarak uygun biçimde
yararlanmayı sağlamaktır. Ayrıca, uygun biçimde
uygulanmazlarsa yarardan çok zarar getiren ufak tefek
formüllerden de mümkün olduğunca kaçınmaya
çalışacağız.
Hedeflerinize ulaşabilmeniz için, onlara ulaşabilme
becerisini kazanmanız gereklidir. Bir hedefe ulaşma
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konusunda gerekli planlamaları yapmadan, ulaşılabilir
olup olmadığını anlayacak tecrübeye sahip
olmayabilirsiniz. Önceki tecrübelerinizin size sağladığı
yetiyi iyi değerlendirmek durumundasınız.
Planlama yaparken sürekli olarak, gelecekte karşınıza
çıkabilecek koşulları veya gelecekte yapmanızın
mümkün olduğu hareketlerin sonuçlarını
düşünüyorsunuz. Planlarınıza katkıda bulunacak sınırlı
veya sabit şu ögeler hakkında bilgi sahibi olmanız
gereklidir: Hedefinize ulaşmanız gereken süre, sahip
olabileceğiniz kaynaklar, engeller, bilinmeyenler ve
başka insanların yaptıklarınızı etkileyebilecek hareketleri.
Durumun esnekliğini ve kalıcılığını iyi
değerlendirmelisiniz. Ögeler üzerinde ne kadar çok
oynayabiliyorsanız veya onları değiştirebiliyorsanız, o
kadar çok alternatif uygulayabilirsiniz ama
planlarınızdaki olası değişiklikleri önceden
görebilmelisiniz.
Artık her şey çorap söküğü gibi gelmeye başlayacaktır.
Bir kâğıt üzerine, kendinizin ve tanıdığınız başka
insanların bu konudaki deneyimlerini yazın. Konu
hakkında elinizde herhangi bir deneyim yoksa elde
ettiğiniz yardımcı bilgilerle onu destekleyin.
Planlamanızın uygulanabilirliği konusunda bir şüpheye
düşerseniz, hemen, en iyi şekilde yolunuza devam
edebilmeniz açısından, üzerinde ne tür değişiklikler
yapabileceğinizi araştırmalısınız. Aynı zamanda, aynı
anda üzerinde çalıştığınız başka hedeflere ayırdığınız
zamanda azaltma ve artırma yapabilirsiniz. Gelecekte
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hiçbir şey kesin olmamasına rağmen, geleceğin kısmi
kontrolünü yapabilirsiniz. Bunun için çeşitli aşamalarda
planlarınızla ilgili bazı kontrol noktaları belirlemelisiniz.
Kontrol noktalarınıza ulaştığınızda, ilerlemelerinizi
değerlendirirsiniz ve planlarınızı, gerek gördüğünüz
noktalarda yeniden gözden geçirirsiniz.

PLANIN PLANLANMASI=PROJE
Planlama yapmanın diğer bir özel yolu ise, işinizdeki
önemli projeleri, kendi yapabilecekleriniz ve grupla
çalışarak yapabilecekleriniz olarak ayırmaktır. Bir
sonraki kısımda, uzun belgelerin yazılması konusunda
karşılaşılan hataları inceleyeceğiz. Bu hatalardan birinin;
planı yapılmadan ve tüm düşünceler organize edilmeden
yazıya başlanması olduğu konusunda, araştırmalar ve
geliştirmeler şirketi olan Emerton Inc kuruluşunun
yönetici başkanlarından Harold Goldberg, şunları
söylemişti: “Bir gün bir mühendis gelir ve işlerin yüzde
doksan, programlandığı gibi gittiğini söyler. Ertesi gün
aynı adam gelir ve başının belada olduğunu, olmadık
aksaklıkların baş gösterdiğini, yapılan denemelerin
umduğu gibi sonuç vermediğini ve işi tam olarak
tamamlayabilmek için yüzde doksan daha fazla zamana
gereksinimi olduğunu anlatır.”
Belli bazı projelerde, iyi bir planlamanın olmaması,
çeşitli aşamalarda yanlış şekilde zaman dağılımı
yapılması ve etkinlik sıralarının karışması durumunu
doğurur. Sonrası daha fazla zaman kaybettirici olabilir.
Çünkü gereksiz etkinliklerden kurtulmak ve bazı işlerin
düzene konularak, yeniden yapılması gerekecektir.
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Uygun planlamaların yapılmaması, grup olarak üzerinde
çalışılan projelerde de aksamalar meydana getirecektir.
Harcanan çabalar sekteye uğrayacak ve üretkenlik
azalacaktır. Bunun sonucu olarak da proje hakkında
çelişkiler ortaya çıkacaktır.
Gerek grup projesi, gerek bireysel proje olsun,
planlanmamış etkinliklerin karakteristik özelliğinde,
kontrol eksikliği bulunmaktadır. Bazı noktalar üzerinde
yeterince düşünmedikçe, kişisel kontrolün gerçekleşme
şansı azalacaktır. Genellikle bir programın sonlarına
doğru bu tür kontroller iyice yapılamaz hâle gelmekte ve
gece gündüz çalışarak çeşitli düzenlemeler yapılmaya
çalışılmaktadır.
PROJEYİ DERECELENDİRMEK
Bir proje ele alındığında, en başarılı şekilde ve en az
masrafla onun altından kalkmanın çeşitli yolları
bulunmaktadır. İyi bir şekilde planlanmış projenin
aşamaları, aşağıdaki sıra ile gerçekleşir:
-Projenin gerektirdiklerinin tanınması ve açıklanması,
ögelerin toplanması.
-Çeşitli kaynaklardan proje ile ilgili bilgilerin toplanması
ve geçmiş deneyimlerden yararlanılması, bilinmeyen
durumların, sınırların ve düşüncelerin tam olarak açıklığa
kavuşturulması.
-Temeldeki yaklaşımlar üzerine gerekli kararların
alınması, çeşitli hareket planlarının belirlenmesi. Buna,
bir anda veya sırasıyla yürütülmesi gereken çalışmalar da
dâhildir. Her safhada karşılaşılacak gereksinimlerin ve
başarıyla bitirme kriterlerinin belirlenmesi
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gerekmektedir.
-Proje alanının kontrol edilmesi. Bunun kişisel olarak
veya katkıda bulunabilecek insanlar tarafından
gerçekleştirilmesi, grup içerisinde tayinler ve tartışmalar
yapılması, başta belirlenen işleme kriterlerine uygun
olarak projenin gözlemlenmesi ve aşamalarının kontrol
altında tutulması: Hedeflere, belirlenen zaman ve fonlar
dâhilinde ulaşılması, projenin tamamlanması ve
duyurulması.
Her türlü ayrıntıların aktarılmasını, küçük veya sınırlı bir
proje içerisinde tam anlamıyla tanımlayamayabilirsiniz.
Her durumda başarılı bir proje yürütebilmek için onu,
çeşitli alt etkinlik gruplarına ayırmanız yararlı olacaktır.
Andre Maurois, “Bir iş, bir aşamada başarılamayacak
kadar uzun süreli olabilir.” diye yazmıştı, “Ama çeşitli
aşamalara ayrılması mümkündür. Bu aşamaların her
birine ayrıca dikkat edilir. Bir aşama tamamlanmadan
başka aşamalara geçilmemelidir. Bu, tıpkı bir dağcının
gözünün korkmaması amacıyla ne aşağıya ne de yukarıya
bakarak tırmanışını sürdürmesi gibidir.”
PROJE ANALİZİ VE İZLENMESİ
Bir işin çeşitli aşamalara ayrılması, kontrol ve uygulama
açısından kolaylıklar sağlar. Harcanan çabalar kesinlikle
prosedür gereğidir ama kontrol tekniklerinin etkisini
görmek psikolojiktir.
Şimdi, başkalarının yaptığı kontroller veya kişisel
yönetim noktalarında en sevindirici sonuçlar almamızı
sağlayan safhaya geçeceğiz. Bir projenin yapılmasına
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başlandığında, bir zaman programının yapılıp
yapılmaması; kazanç elde edilmesi veya zarar elde
edilmesi veya başarılı olunması ya da başarısız
olunmasıyla yakından ilgilidir. İşin doğru ve zamanında
yapılması, sandığımızdan çok daha fazla önem
taşımaktadır. Bir projenin kontrolünü elinizde tutmak
için, aşağıdakileri özellikle yerine getirmelisiniz:
Birisi çıkıp da neden bu derece sıkı kontroller yapılması
gerektiğini sorabilir. İşlerin o derece aksamalara meydan
vermeden yürütülebileceğini düşünebilir. Aslında normal
proje üretenlerin amacı, belirlenen zaman programı
dâhilinde onun tamamlanmasını sağlamaktır. Bu, normal
bir durumdur.
Tasarım mühendisliği gibi işlerde, bu normal durum,
kişinin profesyonel savunma özellikleri ile de birleşir.
Örneğin; aranan çözümlerin ortaya çıkması zor
göründüğünde mühendis, birtakım mucizelerin olmasını
umabilir. Sonra bir şekilde proje üzerindeki gerçeklik,
gün ışığı gibi ortaya çıkar. Belki profesyonel gururundan
ötürü bu mühendis, engellerle karşılaşmış olduğunu
kabul etmek istemez. Ama sonunda projenin,
programlanan zamanda tamamlanması iyice güçleşir. Bu
nedenle ufak tefek problemlerin felaketlere dönüşmesini
engellemek amacıyla, kaydedilen ilerlemeler üzerinde
çeşitli rutin kontroller uygulanmalıdır.
Bir projeyi kendi kişisel kontrolünüz altında
yürütmekteyseniz, yeteri kadar başarılı biçimde kontrol
yaptığınız zamanları not etmenizde fayda vardır. Bunu,
bir takvimin sayfalarına işaretler koyarak yapabilirsiniz
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ya da kendinize bir çizelge hazırlayarak duvarınıza
asabilir veya masanızın üzerine bırakabilirsiniz.
Grup proje kontrolleri daha resmî olmaktadır.
Grubunuzda yapılan kontroller, çeşitli gelişme raporları
ile belgelenmektedir. Bu kontrolleriniz sırasında dikkatli
olmalısınız, çünkü hazırladığınız belgeler karmakarışık
bir hâle dönüşebilir ve kimse onlardan bir şey
anlayamayabilir. Bir projenin programa uygun ilerlemesi
durumunda kontrol raporlarınızda bunu belirtmekten
çekinmemelisiniz. Belirlenen programdan ve kriterlerden
sapmalar baş gösterdiği zaman, bunların rapor edilmesi
kesinlikle gerekmektedir. Projelerin, bu tür sapmalar
dışında kısaltılması mümkün olabilir. Dahası, her şeyin
rapor edilmesi de gerekmemektedir. Program
gidişatındaki değişikliklerin raporlarla yansıtılması
yeterli olacaktır.
Tereddütlere düştüğünüzde, zaman programınızda daha
fazla aksamalar olacaktır. Bunun tamiri de mümkün
olmayabilir. Başlangıçtan itibaren attığınız her adımı iyi
programlayabilmelisiniz. Bir etkinliğin gidişatının
planlanması, başlangıç noktasından itibaren, gelecekteki
kullanım durumlarına kadar çeşitli kolaylıklar
sağlayacaktır. Gelecekteki koşulları ve olası krizleri göz
önünde tutarak kaynaklar, tedbirler ve alternatif
yöntemler bakımından hazırlanmış olmamız gerekir.
Hemen hemen hepimizin, temel hedeflerimize ulaşmak
için belirlediği alt hedefler bulunmaktadır. Bu alt
hedeflere ulaşmak için de uygun şekilde planlamalar
yapabilmeliyiz. Kendi profesyonel, ekonomik
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hedeflerimizin planlamasını da yapabiliriz. Ayrıca, yeni
iş taahhütlerini baz alarak, sahip olduğumuz iş yükünün
de planlamasını yapmalıyız. Bu yaklaşımın dışarıda,
çeşitli sosyal faaliyetlere harcadığımız zaman üzerinde de
uygulanması mümkündür.
Planlama tekniklerinin uygun biçimde öğrenilmesi
sayesinde, bir projeyi başından sonuna dek kontrol
altında tutarak tamamlama şansı elde edersiniz. Yine bu
sayede, hedeflerinize en az aksama ile ve çalışma
kaynaklarından en ekonomik biçimde yararlanarak
ulaşabilirsiniz.

MİSYON EDİNME
Kişisel planlama yapıldığında, yeni bir görevin daha
üstlenip üstlenilemeyeceği oldukça yaygın bir sorundur.
Yeni bir göreve, tam bir programınız olup olmadığını ve
bu programa bazı ögelerin eklenip eklenemeyeceği ya da
çıkarılıp çıkarılamayacağını değerlendirerek
başlamalıyız.
Genellikle, gelecekte yapacağımız bir işte karar alırken,
geleceğin, her şeyin en iyisini getireceğini ve her şeyin
olması gerektiği gibi olacağını düşünürüz. Bu, dışarıyla
ilgili işlerimiz ve taahhütlerimiz açısından kısmen doğru
olabilir. Ama genellikle taahhütler yaklaştığında, çeşitli
ertelemeler başlar.
Temel iş yükünüzü -haftadan haftaya veya aydan aya
yapabilecekleriniz- değerlendirirken, beklenmedik
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durumları da hesaba katmanız gereklidir. Önceden
kestirilemeyen yeni problemler ve iş yüklerinin, temel iş
yükünüzün üzerinden hesaplanması gereklidir. Ortaya
çıkan beklenmedik durumun tam olarak
tamamlanamaması mümkündür ama bu çok büyük bir
problem değildir. Beklenmedik iş yüklerini kestirebilmek
için, onların daha önce ortaya çıktığı durumların ve ne
kadar zamanınızı aldığının bir kaydını tutmanız gerekir.
Buradan bir ortalama elde etmek mümkündür. Gelecek
için bir ortalama belirlemeye çalışırken, kafanızda
tasarlayabileceğiniz özel koşulları da hesaba
katmalısınız.
MİZAN VE DEĞERLENDİRME
Arabanızdaki bir arıza nedeniyle bir otomobil tamircisine
gittiğinizde, öncelikle aracınız üzerinde ne tür tamir
gereksinimleri olduğu belirlenir. Sonra oradaki bir
tamirci, belirlenen türdeki arızaların listesinin bulunduğu
bir kitapçığa göz atar ve bu tamir için ne kadar süre
harcayacağını hesaplar. Ama bu, örneğin; kitapçıkta iki
saatte bitirileceği gösterilen bir işin, sizin aracınızda aynı
sürede bitirilmesi zorunluluğunu doğurmaz. Daha az ya
da fazla zaman alabilir ama genellikle burada
belirtilenden daha az zamanda tamir işlemi
tamamlanacaktır. Yapılacak çok az işiniz de olsa yine
aynı şekilde kendinizi vererek çalışmak istersiniz. Burada
teorik zamanlamadan çok, gerçekte harcanacak zaman
önemlidir.
Karşınıza çıkan yeni bir iş için zaman tahmini yaparken,
bu konuda yapılmış olan ortalama zaman tahminlerinden
yararlanmanız, güvenilir sonuçlar vermeyecektir. Ama
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gerekli verileri toplayarak ve onları uygun biçimde analiz
ederek çıkarımlara ulaşıp, spesifik zaman tahminleri
yapmanız da mümkün olabilir. Gerçekçi bir zaman
tahmini yapabilmek için, işi karakteristik özelliklerine
ayırabilmeli, çeşitli aksamaları göz önünde
tutabilmelisiniz.
Kişisel olarak kendi yeteneklerinizi ve zayıf noktalarınızı
da göz önünde tutmalısınız. Yeni üstlendiğiniz iş, daha
önceden yaptığınız bir işle hemen hemen aynı ise, bu
konuda edindiğiniz tecrübelere dayanarak, doğru biçimde
bir zaman tahmini yapmanız mümkün olabilir. Normalde
bu tür tahminlerinizde yüzde yirmi beş kadar hatalı
tahmin yapabiliyorsanız, bu süreyi de hata payı olarak
tahmininize eklemelisiniz.
İş hakkında daha önce edindiğiniz bir deneyim yoksa
öncelikle başkalarının bu konudaki deneyimlerinden
yararlanmak için fırsatlar kollamalısınız. Belki onlarınki
ile benzer ögelere sahip bir iş üzerinde duruyor
olabilirsiniz. Onlarla çeşitli karşılaştırmalar yapmalısınız.
Yine, bu tür deneyimlere sahip insanlardan, işiniz için bir
zaman tahmini yapmalarını isteyebilirsiniz. Ama onların,
sizin işinizin tahminini tam doğrulukla
yapamayabileceklerini ve kendi işleminizi onların işlemi
ile bir tutmamanız gerektiğini de unutmamalısınız.
Bir konuda gerekli beceriyi kazanmak ve bilgileri elde
etmek için önce, ne kadar zaman harcayacağınızın bir
tahminini yapmak durumundasınız. Her durumda, geçmiş
tecrübelerinizin yeni iş üzerinde oldukça önemli etkileri
olacaktır. Bir önceki koşullara göre doğru giden bir işin,
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şimdiki koşullarda aynı doğrulukta gitmemesi de
mümkündür. Bu nedenle, geçmişteki koşullarla şimdiki
koşulları uygun biçimde karşılaştırabilmelisiniz. Bu
karşılaştırma temelinde, ilerideki koşulların
getireceklerini de belirleyebilirsiniz. Koşullarınızda,
gelecekte ne yönde değişmeler olacaktır? Edindiğiniz
kaynaklar daha mı az, daha mı fazla olacaktır? Aynı
kişilerle çalışma şansı bulabilecek misiniz? İşleminizi ve
işin gidişatını engelleyecek yeni olayların gerçekleşmesi
olası mı? Hiçbir şeyin değişime uğramadan devam
etmediğini unutmamamız gereklidir.
KONSANTRASYON VE UYUM
Karşınıza çıkan yeni işin zaman tahminini yaptıktan
sonra, bu işe ne zaman ve nasıl uyum sağlayabileceğinizi
düşünmeye başlarsınız.
Bunun en basit yolu, bitirdiğiniz bir işin yerine onu
koymanızdır. Bunu yapmanız mümkün değilse, zaman
programını iyi yapmalı, önemsiz veya daha az önemli bir
işi ikinci plana atmalısınız.
Burada karşımıza önemli bir sorun çıkar. Acaba daha da
yükselmek için mi yoksa hep aynı şeyleri halletme
yollarımızı belirlemek için mi plan yapacağız? Daha
fazla sorumluluk elde etmek ve daha seçkin müşterilere
hizmet için çaba sarf ettiğimizde kendimizi, ilerleme
adına nelerden vazgeçebileceğimizi düşünürken buluruz.
O anki bazı işlerden tamamıyla vazgeçebilir, bazılarını da
birtakım değişikliklerden geçirerek güncelleyebilirsiniz.
Bunlar hakkındaki kararlarınızı alırken, kendi geleceğiniz
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için kişisel planlamalar yapmalısınız. Bu nedenle, yeni
çıkan işler ve yeni değerlere uyum sağlamada
zorlanmamanız gereklidir.
Yeni bir iş hakkında alınacak kararların, yalnızca sizin
probleminiz olmaması da mümkündür. Sizin
probleminiz, ona nasıl uyum sağlayacağınızdır. Bu,
organizasyonlarda çalışan pek çok insanın başına
gelebilmektedir.
ORGANİZE OLMAK-ORGANİZE ETMEK
Bir işin dinamik veya statik özellikleri, büyük ölçüde
sizin onu organize etme şeklinizle ilgilidir. Kesintilerden
dolayı duraklamalar ve tekrar başlamaların sayısı aşırı
ölçüde mi? Dış gruplarla, ziyaretçilerle, müşterilerle,
çalışanlarla kurulan ilişkilerde karışıklıklar yaşanıyor
mu? Durum böyleyse, daha fazla üretkenlik elde etmek
için bütün bu ilişkiler, bir program dâhilinde
yürütülmelidir.
Durumunuzda sürekli değişiklikler yapmak gerekiyor
mu? İşe karşı yaklaşımlarınızda, sürekli kontroller
yapılması gerekiyor mu? Durum böyleyse; değişim
gereksinimlerini ve eğilimlerini önceden görmek için,
daha fazla zaman ayırmanız gereklidir.
Aynı süre içerisinde pek çok yeni iş veya proje ile
uğraşmak durumunda mı kalıyorsunuz? Öyleyse
yapmanız gereken, uygulamakta olduğunuz yöntemleri
daha fazla uygulamaktan vazgeçerek, her bir işe
başlarken hazırlıklı olmanızı sağlayacak yollar bulmak
için çaba sarf etmektir. Önceden beri üzerinde çalıştığınız
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bir işin tam olarak sonucunu almadan yeni işlere atılmak
istemeyebilirsiniz. Her bir yeni işte veya etkinlikte, yeni
yeni bilinmeyenler ortaya çıkacaktır. Bunları teker teker
ortaya çıkararak, nedenlerini belirlemeye çalışmak zaman
kaybına yol açabilir. Ayrıca bunlarla uğraşırken, önceden
yapmakta olduğunuz işin tam olarak sona ermesine engel
de olabilirsiniz. Yeni bir bilgi veya tecrübe sizi, yeni yeni
hareketler yapmaya zorlayacaktır. Dolayısıyla daha
dinamik ve zorlu pozisyonların ortaya çıkma ihtimaline
karşı, en yüksek esnekliği sağlamak amacıyla zamanınızı
organize etmeniz oldukça önemlidir.
Zamanınızı en iyi şekilde kullanmanız için atmanız
gereken ilk adım, kendinizi organize etmenizdir. İş
hedeflerinizi tam olarak tanımlayarak ve onların değeri
ve önemini iyi belirleyerek hareket etmelisiniz. Böylece
attığınız bu temeli, yaptığınız işlerin gereksiz olanlarını
belirlemede veya kontrol etmede kullanabilirsiniz. Şimdi
tam olarak önemli olmadığını düşündüğünüz işlerle
başlayın. O anki amaçlarınız ve nihai hedefleriniz
ışığında yararsız ve en az karşılık alabileceğiniz
etkinliklerinizi eleyin. Duruma ilk göz attığınızda
eleyecek pek bir şey bulamazsanız, kriterlerinizi daha da
daraltın ve en kısa zamanda bu konudaki programınızı bir
kez daha belirleyin.
İşleri kişisel olarak basitleştirmenin yeni aşaması, her bir
işin değerlendirmesini şu kriterlere göre yapmaktır:
Elemek, birleştirmek, yeniden düzenlemek, modifiye
etmek, çalışma adımlarını ve metotlarını belirlemek.
Basitleştirdikten sonra, işin üstesinden gelmek için,
standartlarınızı belirlemekle devam etmelisiniz. Bu
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sayede, standartları belirlenmemiş bir işe göre yaratıcılık
ve hazırlık aşamaları için harcayacağınız işlem
minimuma inecektir.
Her şeyden önce, bir başkasının işine yaramış bir
metodu, hemen kendinize adapte etmemeniz gerektiğini
bilmelisiniz. Başkalarının uygulamaları sizin için oldukça
zararlı olabilir. Kendi iş planlarınızı kendi kişiliğinizin,
organizasyonunuzdaki yerinizin, elde edebildiğiniz
kaynakların, çalıştığınız ortamın, satış standartlarınızın
ve işinizin dinamik, statik özelliklerinin ışığında
gerçekleştirmelisiniz. Bunları tam olarak
uyguladığınızda, işinizi gerektiği gibi yapabilmeniz için
ihtiyaç duyduğunuz temeli atmış olduğunuzu fark
edeceksiniz.
Bugün, ekip çalışmasının önem kazandığı iş hayatında,
liderliğin önemi daha da artmıştır. Bir şirketin başarılı
olması, çalışanlarına gurur ve mutluluk vermesi, uzun
dönemde kârlılığını sürdürmesi, rekabet ortamında
varlığını sürdürmesi, ekip çalışması ve ekibi etkin bir
biçimde yönlendiren liderlerle mümkündür.
Geçen yüzyılda başlayan ve giderek hızlanan gelişmeler,
iş hayatını da kökten bir değişime uğrattı. Bireylerin ve
kurumların, karşılıklı bağımlı ekipler hâlinde etkinlik
kazanması, özellikle ekip düzeyinde liderlik davranışına
olan ihtiyacın artmasına yol açtı.
Ünlü gazeteci-yazar W. Lippmann, “Herkes benzer
düşüncedeyse, hiç kimse fazla düşünmüyor demektir.”
diyor. Bize, bizim söyleyeceklerimizden farklı bir şey
söyleyemeyecek biriyle nereye kadar ilerleyebiliriz ve bu
bize ne katar? Bir liderden beklenen, birlikte çalıştığı
insanların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarma ve
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kullanma yeteneğidir. İnsanları harekete geçirme, insan
potansiyelini etkin yönetme, enerji verme ve yön
gösterme, ekip liderlerinin sahip olması gereken birincil
önemdeki becerilerdir.
TAKIM KURMAK
Takım çalışması oluşturma arzusuyla kurumlar kimi
zaman, etkin bir takım çalışmasına geçmek için gereken
safhaları göz ardı edebiliyorlar. Bu tip bir yaklaşımın
sıkıntısını ortadan kaldırmak için, evvela takım oluşturma
aşamasının basamaklarını iyi belirlemek gerekir.
Takımın oluşturulma sebebinin açık ve net olarak
belirlendiği kurumlarda, bazen muğlak bir ortam hâkim
olur. Hedef, açık ve net olduğu kadar, bireyler açısından
geliştirici, haz ve coşku verici, hatta üyelerin bedensel ve
ruhsal sınırlarını zorlayıcı bir şekil almalıdır.
Takım için işlerin ve görevlerin dağılımı sürecinde
amaçlar ve kişiler açıkça tanımlanmalı, takım üyeleri
suçlamadan ve savunmaya geçmeden performans tahlili
yapabilmelidir. Diğer durumda, görevlerin yerine
getirilmesinde büyük enerji israfı yaşanır.
Takım çalışma aşamalarının tanımlanması; takım çalışma
süreçleri, etkili toplantı yönetimi, karar verme, sorun
çözme, çatışmaları olanağa çevirme gibi birlikte çalışma
yeteneklerini kapsar. Ayrıca kişilerin tanınma,
faaliyetlere katılma, kabul görme ihtiyaçları da takım
yaşamının genel niteliğini belirleyen unsurlardır.
Üyeler arası ilişkilerin güçlü olması için, en başından,
içten ve açık veri alışverişi, yüksek verim beklentisinin
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ifade edilmesi, sağlama yapılması ve gelişmiş özgüven
hissiyatı geliştirilmelidir.
Takımlar arası alışverişlerin düzenlenmesi; aynı
kuruluştaki farklı takımlar arasındaki diyaloglardan,
takım elemanlarının kişisel davranışlarından ve takımın
geçmişinden etkilenir. Takım içindeki rekabetin
sürtüşmeye ve çatışmaya dönüşmesi engellenmelidir.
Muhtemelen iş ortamında, verimi artırmak için gösterilen
gayretlerin neticesinde bir parça rekabet veya yarış hissi
doğacaktır. Ancak bu durumda inisiyatif eksikliği ve
organize bozukluğu, bu tip bir yarışı sürtüşmeye
dönüştürme olasılığını beraberinde getirir. Bunu asgari
düzeye indirmek için görev dağılımı iyi yapılmalı, elma
ile armut, birbirine karıştırılmamalıdır. Aslında
rekabetten çok, başarı, ekip olarak paylaşılmalıdır. Ekip
içinde ne biri diğerinden daha üstün ne de yeteneklidir.
Meselenin özü de budur zaten. Herkes, yetenekli olduğu
başka bir işi üzerine almalıdır.
Takım başarısını ve verimini etkileyen en önemli
unsurlardan birisi de takım üyelerinin seçimidir. Takım
elemanları seçiminde, yapılacak işe yeteneği olanlar,
takım ruhuna sahip olanlar ve asgari biçimde potansiyeli
olanlar seçilmelidir. Fevri ve ferdi oynamaya alışmış
kişilikler, takım dışında tutulmalıdır. Ancak bu
saydıklarımızdan biri fazla ya da biri eksik ise, durum
ona göre yeniden değerlendirilebilir. Söz gelimi bir
üyede yetenek fazla ama takım ruhu eksik ise, eksileri ve
artıları göz önünde bulundurulmalı, bu üyenin takıma
ayak uydurup uyduramayacağı değerlendirilmelidir.
Takım üyelerinde aranacak önemli bir faktör de ondaki
sinerji olmalıdır. Sinerji yaratmaya eğilimli kişiler,
güçlüklere ve sorunlara yönelir. Bir düşüncenin
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olumsuzluğuna değil de çözüme ve sonuca odaklanarak,
o fikrin nasıl yararlı olacağını bulmaya çalışırlar. Kişileri
ve fikirleri önemsemeyen, mutlaka haklı çıkmaya çalışan,
engelleri olanaksızlıklar olarak gören üyelerin aksine
sinerjik kişiler, başkalarının görüşlerini duruma katar, en
iyi neticeye ulaşmaya çalışır, karşısındakinin olumlu
özelliklerini bulur ve engelleri, aşılacak zorluklar olarak
görürler. Takım ruhunda aranacak en önemli
özelliklerden biri de güven olmalıdır. Güvenin ne kadar
önemli olduğunu gündelik yaşamımızda, iş hayatımızda,
evliliğimizde, kısacası her alanda yeterince görüyor ve
yaşıyoruz. İş ortamında güven olmazsa iş birliği
yapılamaz; iş birliği olmayınca da iş yapılamaz.
Hedeflere doğru ilerliyor olmak, güven duygusunun
temelini oluşturur. Yol aldıkça güven duygusu pekişir,
güven duygusu pekiştikçe de kırgınlık ve küskünlük
yaşanmaz, sağlama yapıldığında, hep yapıcı ve olumlu
duygular ortaya çıkacaktır.
Takım ruhuyla çalışmak demek, fikriyle zikri bir olmak
demektir. Çalışanların ahlak kurallarına uygun hareket
etmelerini ve bir değer sistemine sahip olmalarını açıklar.
İlgi göstermek; birlikte çalıştığı kişilerin ihtiyaçlarını
anlamak ve ihtiyaçları karşılama gayreti içinde olmaktır.
Birbirine ilgi gösteren çalışanların bulunduğu bir
kurumda, çalışanların katkıları görülür ve takdir edilir.
Takım liderinin de güven zeminini ve kurallarını kendi
eylemleri ile ortaya koyması gerekir. Bir iş liderinden
beklenen; amacın gereğini yapan, yaptığını söyleyen bir
kişi olmasıdır.
Çalışmayı belli bir düzen ve tutarlılık içinde yürütmeye
kendini adamış lider tipleri çok gerilerde kaldı artık.
Bugün itibarıyla bu, tek bir liderin üzerinde değil,
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tamamen bir heyet ve ekibin üzerindedir. Eskiden
liderlerin ağzına bakılırdı. Lider iyiyse altındaki birimler
de iyidir. Lider kötüyse aynı şekilde takım da
başarısızdır. Oysa takımımızın her bir üyesi bir lider
olmalıdır. Yani inisiyatif kullanabilen, boşlukları
dolduran, herhangi bir kopuklukta ya da yeni bir
durumda afallayıp kalmayan bir üye. Lider, ileri
görüşlüdür, geleceği yorumlar, kimsenin fark edemediği
ya da fark etse de el atmaya cesaret edemediği fırsatlara
göz diker, yorumlarını bir mesaja dönüştürüp çevresine
aşılamaya girişir, insanları bir inanç etrafında birleştirir.
Bizler sanırız ki lidersiz bir grup başıbozuk olur. Oysa
durum hiç böyle değildir. Gerekli donanıma ve bilgiye
sahip her üye, yolunu kolayca belirleyebilecektir. Ancak
bu durumda liderden çok ihtiyaç olan, yönetici birey ya
da kadrodur. Yönetim merkezi, ekibin pusulasıdır.
Vizyonu ve mesajı, ekibe yön verir, eylemlerin devamını
sağlar. Her an harita başında yeni taktikler ve stratejiler
belirler. Merkez; adı üstünde, çekirdektir. Canlılığın ana
noktasıdır, birleştirir, insanların vizyonu anlamalarını ve
bunu gerçekleştirmek için aynı safta toplanmalarını
sağlar. Merkezin; otoritesi, itibarı, güvenilirliği ve
söylemleriyle eylemleri arasındaki tutarlılık,
inandırıcılığı etkiler. Merkez, analitik düşünür. Ekip
merkezinin analitik düşünce becerisine sahip olması,
fırsatları görebilmeye, krizleri çözebilmeye veya
önleyebilmeye imkân verir.
Merkez, yön verir ve harekete geçirir. Orada alınan
kararların tartışılabilir ama kesinlikle uygulanabilir de
olduğu göz önünde tutulmalıdır. Merkez, çekirdek yapı
taşı olduğuna göre aynı zamanda bir modeldir de. Her
üye, merkezî yapıya yüzünü döndüğünde, orada hedefin
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suretini görür. Oradaki kararlılık, üyenin de kararlı
olmasını sağlar. Merkez birimdekiler, değerleri ve ahlak
anlayışlarıyla, üslupları ve davranış biçimleriyle
çevresine, hatta tüm topluma örnek olur. Kendisinden
sonra gelenlere, özdeşleşebilecekleri bir tasarım sunar.
Çekirdek birim, sonucu etkiler. Kendi gücünü tanıyan ve
sonuna kadar geliştirme çabasında olan merkez, etrafında
bulaşıcı bir etki yapar. Başkalarının da kendi güçlerini
geliştirme isteği duymasını sağlar ve çevresinde bir
nitelik atlamasına sebep olur.
Ekip çalışmasını zorlaştıran etkenler nedir? Takım
düşüncesi-Grup düşüncesi, grupta hatalı karar verme
mekanizmasının gelişmesi anlamına gelir. Grup üyeleri,
konuyu gerçekçi olarak analiz etmek yerine grup
içerisinde uyumun bozulmaması için anlaşma eğiliminde
olabilirler. Ekip düşüncesinin çeşitli nedenleri vardır.
Ekibin dokunulmaz olduğu yanılgısı, olağanüstü bir
iyimserlik yaratır; hata yapma olasılığı göz ardı edilir ve
aşırı risk alınabilir. Grup üyeleri, kendi güçlerini
olduğundan daha yüksek, rakibin gücünü olduğundan
daha zayıf görürler. Dıştan gelen uyarılara önem vermez,
bunları küçümserler. Grup kararına aykırı bilgi ve fikirler
söylenmez. Toplumsal sorumsuzluk, sosyal kaçış, grup
üyesi olarak harcanan çabanın, bireylerin tek tek
harcayacağı çabadan daha az olmasıdır. Bazı ekip üyeleri
fazla çalışırken, diğerleri daha az çalışabilir, bazıları da
kendi işlerini başkalarının sırtına yıkabilir. Ekip lideri,
çalışanların güçlü ve zayıf yanlarını bilmeli, sosyal
kaytarmaya karşı önlem almalıdır. Sosyal etki; birinin,
bir başka insanın yargı, tutum ve fikirleri etkisi altında
kalarak kendi tutum, fikir ve yargılarında değişiklik
yaşamasıdır. Ekip içinde her üye diğer üyeyi etkiler, bu
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da ekip çalışması süreçleri üzerinde doğrudan bir etki
yapar. Bu nedenle, ekip liderinin sosyal etki
süreçlerinden haberdar olması, sorunlar yaşanmadan
önlem almasına ve ekibini yönlendirmesine olanak tanır.
Uzlaşma, Türk kültür değerleri arasında olumlu bir
özellik olarak algılanmaz. Oysa ekip çalışmasının
verimliliği, ekip üyelerinin uzlaşmaya yatkınlığına
bağlıdır. İş birliği ve rekabet, bugünün dünyasında çok
önemli iki kavramdır. 2000 yılında Nobel ödülü alan ünlü
matematikçi Nash’in hayatının konu edildiği “Akıl
Oyunları” filmiyle dikkatleri çeken oyun teorisi;
birbiriyle çelişen olasılıklar karşısında en doğru stratejiyi
saptama, bireylerin davranışlarını belirlerken tek
başlarına değil, diğerlerinin de tavır ve niyetlerinin
dikkate alınması yöntemidir.
Kazanan ve kaybedenin olmadığı oyunlarda iş birliği
önem kazanır. Oyuncuların iş birliği yapması hâlinde iki
tarafın da kazanması mümkündür. Aslında oyun teorisi,
gerek ekip içi, gerekse aynı kurumdaki ekipler arası
ilişkilerde çatışma yaşandığında, çeşitli olasılıklar
arasında en doğru stratejiyi seçmeye yönelik sistematik
bir yaklaşım sunmaktadır. Ekiplerin oyunu nasıl oynadığı
günümüzde çok önemlidir. Dengenin her iki tarafın da
lehine olmasından herkes kazançlı çıkacaktır. Duygusal
olgunluğun en önemli yanlarından biri, duygularını
kontrol edebilme özelliğidir. Başarılı liderlerin büyük
bölümü, duygu dünyalarını denetleyebilirler. Verilen her
kararın ve atılan her adımın ardında, aklın gerekçeleri
olduğu kadar duygu dünyasının izleri de vardır.
Duygular, amaca hizmet ettiklerinde son derece
yararlıdır; yol gösterir, harekete geçirir ve etkinliği
artırırlar. İyi bir lider, duygularının ne olduğunu bilir ve
71

kararlarında onlardan yararlanır. Duygusal yaşamını ona
teslim olmadan yönetebilir, bunalım ya da kaygıların
hayatını karartmasına izin vermez ya da kızgınlıkla ayağı
yerden kesilmez. Engeller karşısında direnebilir ve
hedeflerine ulaşmak için duygu ve davranışlarını
yönlendirebilir. Başkaları ne hissettiğini söylemek
zorunda kalmadan, onların duygularını okur, ekip içi
ilişkilerde sorun olabilecek duygu patlamalarını ustalıkla
ve uyum içinde yönetebilir.
Toplumsal kültürde var olan değerler, yöneticilerin
çalışanlar hakkındaki varsayımlarını etkiler ve onlara
karşı davranışlarını şekillendirir ve yönlendirir.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu çeşitli ülkelerde yapılan
araştırmalar, Türk toplumunun ataerkil bir yapı
gösterdiğini, topluluğa bağlılığın önemli bir değer
olduğunu ortaya koymuştur.
Ekip içi iletişimin başarılı olması, liderin yaklaşımının
kültür yapısına uygun olmasına bağlıdır. Türkiye gibi
toplulukçu kültürlerde liderlerin grup bilincinin
gelişmesine destek vermesinin daha iyi sonuçlar
yaratması beklenebilir. Bugün ekip çalışmasının önem
kazandığı iş hayatında, liderliğin önemi daha da artmıştır.
Bir şirketin başarılı olması, çalışanlarına gurur ve
mutluluk vermesi, uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi,
rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ve
ekibi etkin bir biçimde yönlendiren liderlerle
mümkündür. Ekip liderinin insanları yönetmesi için,
öncelikle kendi duygularını yönetmesi gerekir. Ancak
kendinin farkında olan lider, başkalarını da anlayabilir ve
yönlendirebilir ve de böylelikle, ekibinin faal
çalışmasının anahtarı olur.
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DIŞ ETKİNLİKLER
Sizin, dışarıdaki çeşitli etkinliklere katılmanız için çok
çeşitli sebepler bulunmaktadır. Bunların derinliğine
incelenmesine gerek yoktur, çünkü işinde yükselen
insanlar olarak bunların nedenlerini bulmanız zor olmaz.
Dışarıda çeşitli etkinliklerde bulunmanın sonu da yoktur.
Ama bu konuda dikkatli olmazsanız, iş yaşamınız ile aile
yaşamınıza ayırdığınız zaman arasında çeşitli
karmaşıklıklar ortaya çıkabilir.
Diğer taraftan, sosyal etkinliklerden tamamıyla kendinizi
soyutlayamazsınız. Küçük topluluklarda bulunan iş
adamlarının seçme şansı pek fazla yoktur. Toplum,
burada size verdiği desteğin karşılığını bekler. Bu
nedenle sosyal etkinliklere katılım sayesinde karşılıklı
yarar sağlarız. Yükselmekte veya daha da profesyonel
olmaya çalışmakta olan insanlar, sahip oldukları
niteliklerle toplumda, ellerinden geldiği kadar fazla
kişiye kendilerini kanıtlama için çaba sarf ederler.
Bu durumda orta karar olup olamama sorunu ortaya
çıkar. İş dünyasında harcadığınız zaman ile dışarıda
geçirdiğiniz zamanın planlanmasını çok iyi
yapabilmelisiniz.
Sizden iki ya da üç ay sonraki bir toplantıya katılmanızın
istenmesi normal bir zaman tuzağıdır. Programı oluşturan
başkan, sizin yapacağınız bir konuşma olmadan veya
organizasyon komitesinde etkin katılımınız olmadan,
toplantının amacına ulaşmayacağında ısrar eder. Bir iki
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ay için yapacağınız çok önemli işler olmaması veya
toplantının iptal edilebileceği beklentisiyle, oradan söz
vermiş olarak ayrılırsınız.
Bir sabah işiniz ve eviniz arasındaki normal yaşamınıza
devam ederken, kapı çalar ve size bu katılımı hatırlatan
bir mektup gelir. Ama bunu unutmuşsunuzdur ve
içinizden, bu işe hiç bulaşmamış olmayı bir kez daha
geçirirsiniz. Ünlü bir iş adamının sekreteri bana,
patronunun günde en az üç kez bu tür toplantılara
girdiğini ve birçok şeyi ona kendisinin hatırlatmak
zorunda kaldığını söylemişti.
Halk görüşleri uzmanı Elmo Roper, bu konuda şunları
söylemişti: “Benim bu konuda karşılaştığım en büyük
sorun, bir arkadaşım beni toplantıya konuşmacı olarak
çağırdığında ona ‘hayır’ diyememek. Bu nedenle gerek
şehir içi gerek şehir dışından pek çok toplantıya katılmak
ve o toplantılar için konuşmalar hazırlamak durumunda
kalırım. Bir toplantıdan diğerine koşuşturmaktan, kendi
günlük ve haftalık işlerimle ilgili yaptığım program da
sürekli aksamalara uğrar.”
Bu nedenle yeni katılım davetlerini kabul etme ve geri
çevirme koşullarını akıllıca değerlendirebilmek için iyi
bir zaman programı yapmaya ihtiyaç duymaktayız.
Günlük zaman programımızı, yirmi dört saat üzerinden
şu şekilde yapmalıyız: Günde sekiz saat uyku, bir saat
sabah akşam kişisel temizlik gereksinimleri, yemekler
için günde iki veya üç saat, işe gidiş ve işten geliş bir
veya iki saat. Bu, ortalama on dört saat, haftanın her günü
mecburi geçirdiğimiz zamanlardır. Kalan on saati,
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işimize, kişisel gelişimimize, sosyal ya da ailemiz ve
arkadaşlarımızla yaptığımız etkinliklere ayırırız. İş
dışında kalan dış etkinliklere, iki ya da dört saat gibi bir
zaman ayırmak uygun olacaktır. Bu çok fazla bir zaman
değildir ve kontrollü kullanmamız gereklidir.
Bu günlük zaman planlamasının yanında, hafta sonunda
kazandığınız zamanı da kişisel gelişmeniz ve sosyal
etkinlikleriniz için değerlendirmelisiniz.
Dış etkinlikleriniz için bir zaman programı yapmanın iki
kazancı vardır. Birincisi, işinizden uzak kaldığınız bu
zamanı iyi değerlendirmek için daha dikkatli
düşünürsünüz. İkincisi de çeşitli gereksinimler karşınıza
çıktığında, onun üzerinde düşünmek ve gerekliyse o
konuda çalışmak için düzenli zamanınız olur.
BOYUN EĞME DEĞİL, ZORLUKLARI KAVRAMAK
VE KABUL ETMEK
Yeni bir işin ne kadar zamanınızı alacağının tahmini
aşamasında, bu tahmini yapmak isteyen insanların
teklifini kabul etmeyin. Konu hakkında ne kadar dikkatli
davransalar da muhtemelen yanlış tahminler
yapacaklardır. İmkânlar, bilgiler, ekipmanlar, yardım
imkânları kişisel olarak incelemeye alınmadan bu tür
tahminler yapılamaz. Başlangıç tahminlerinizi iki kez
yapmanız sizin için daha güvenli sonuçlar verecektir.
Sizden tam olarak ne beklendiğini ve ne tür yardımlara
gereksinim duyduğunuzu iyice belirlemelisiniz. Program
organizatörü, size bu konudaki bilgileri vermezse ve
kararlarınızı almak için bunun önemli bir bilgi olacağını
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düşünüyorsanız, bu işe girişmeden önce, kendisinden bu
bilgileri vermesini isteyiniz.
Aynı anda gereğinden fazla dış etkinlik yerine getirmeye
çalışmaktan kaçının. Bunu yapmanız, aynı anda birden
fazla riski göze almanız demek olacaktır. Ayrıca dış
etkinliklerinizin işinize ayırdığınız zamanı
etkilemesinden de kaçınmalısınız.
İlk defa uğraşacağınız bir etkinlik gündeme geldiğinde,
ön tahminlerinizi iki kez yapmanızda fayda var, çünkü
alışkın olmadığınız bu işte, zaman kaybettirici ayrıntılar
daha da fazla olacaktır ve bunun farkına
varmayabilirsiniz. Ayrıca bir sürü yeni sorular ve
öğrenme gereksinimleri ortaya çıkacaktır. Yani yeni
etkinliklere el atmak için oldukça dikkatli olmalısınız ve
kendinizi gereğinden fazla zorlamamalısınız.
Sonuç olarak, kabullenme koşullarınıza göre
sorumluluklarınızı değerlendirebilmelisiniz, onları size
yardım edebilecek insanlarla paylaşabilmelisiniz.
Dış etkinliklerinizin türünü belirlerken, kendi kişisel
gelişmenizi kolaylaştıracak ve rahatlamanızı sağlayacak
etkinlikler seçmenizde fayda vardır.
Hiç eve gittiğinizde kendinizi rahat hissettiğiniz oldu
mu? Yoksa her gittiğinizde, o gün neler yapamadığınız
konusundaki endişeler mi beyninizi kemiriyor? Şayet o
günkü çalışmanız programa uygun gitmişse, göze çarpan
başarılara imza atmışsanız ve genel olarak memnun edici
bir günse, muhtemelen kendinizi kötü
76

hissetmeyeceksiniz. Sadece tüm günün planlandığı gibi
geçmesi bile başlı başına mutluluk kaynağı olacaktır.
Programınızı nasıl yönettiğiniz, daha çok iş çevrenize,
kişiliğinize ve alışkanlıklarınıza bağlıdır. Çoğu
eğitimlerde, programda aksaklıklar oluşturan telefon ve
ziyaretçilerden kaçınmak gerektiği söylenir. Bu, her
telefon ve ziyaretçinin dışlanması demek değildir. Bazı
durumlarda kişilerle ilişki kurmak da gerekebilir. Bu
konuda Mc Crory Şirketi’nin Başkanı James Lutz şunları
söylemiştir: “Şirketimizde ‘açık kapı’ politikası
uygulamaya gayret ediyoruz. Bir problemi olan, bu
problem gerçek ya da hayali olsun, benim veya diğer bir
yöneticinin odasına girerek sorunu hakkında
konuşabilir.” Bu konuşmaların probleme pratik bir
çözüm getirmeyeceği açıktır ve zaman kontrolü
bakımından da etkisizdir. Fakat etkili bir organizasyon
için daha sağlam kararlar almaya yardımcı olur.
Yapılacak işler günlük değişiklikler göz önünde tutularak
ve bunları haftalık programa uyarlayarak
programlanmalıdır.
Programınızın tam olarak hazırlanması, yaşamın
gerçekleri karşısında hemen hemen imkânsızdır. İlerisi
için bazı randevular verebilirsiniz. Ama bu randevu için
harcanacak zamanın, gerçekten işe yarayıp
yaramayacağını bilemeyebilirsiniz. Bazen on dört yıldan
bu yana görmediğiniz bir arkadaşınız çıkıp gelebilir.
Onun arkadaşınız olarak kalması için, kendisine zaman
ayırmak zorundasınızdır.
Diğer bir deyimle, iyi insan ilişkileri kurmak istiyorsanız,
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daha az mükemmel bir plan hazırlamalısınız. İlginç olan
nokta ise; programlanmamış istekleri dahi programınıza
dâhil etmek zorunda kalmanızdır.
Daha önceleri bahsettiğimiz gibi, kişisel durumunuzu ve
özelliklerinizi, etkili bir programlama yapabilmeniz için
göz önünde bulundurmalısınız. Aşağıda, bunu
sağlayabilmeniz için işe yarayan yöntemler sunulmuştur.
1. Bir gündeki önemli işleri programlayın.
2. Günün erken saatlerindeki etkinliklerinizi planlatın.
3. Devam eden zaman periyodunda, plan yapmaksızın
ufak tefek işleri halledin.
4. Enerjinizin dalgalanma gösterdiği zamanları belirleyin.
5. Her bir iş ve görev için yeterli zaman ayırın.
6. Takviminizin kontrolünde, sekreterinizi ya da
yardımcınızı kullanın.
7. Görüşmelerde, planlanmamış işleri gündeme
getirmeyin.
8. Programlanmamış işlerin sizi engellemesine fırsat
vermeyin.
9. Randevularınızı teyit ettirin.
10. Zamanı gözleyin.

STRATEJİK ETKİNLİKLER
Bunlar, kararlaştırılmış ve yapılmak zorunda olunan
kritik ya da stratejik etkinliklerdir. Kontrol edemediğiniz
durumlarda veya diğer işlerin bitirilme olanakları da
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dikkate alınarak zamanlama yapılabilir. Örneğin seyahat
esnasında, yapılacak işlerin ve görülecek kişilerin bir
listesini yapabilirsiniz. Listedeki en önemli olanları seçip,
programınızda bunları öne alabilirsiniz. Ancak trafik ya
da ulaşım problemlerinden doğan veya önceki
tecrübelerinizle öğrendiğiniz bazı gecikme olasılıklarını
her zaman hesaba katmalısınız.
Her şeyin ilk olarak halledilmesi olanaksızdır. Ancak,
aşağıdaki gibi bazı durumlara öncelik tanınabilir:
1. Diğer işlere başlama zamanının belirlenmesi.
2. Cevabını gün bitmeden önce almak istediğiniz mesaj
ve emaillerin yazdırılması.
3. Kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak en iyi hissettiğiniz
zamanlarda da önemli işlere vakit ayırmanız.
4. O gün içinde bitirilmesi gereken işlere başlamak. Fakat
iş süreleri, kesinti olasılıkları nedeniyle belirsiz olabilir
ve bu nedenle, hesaplanırken dikkat edilmelidir.
Birbirleriyle Bağlantılı Etkinlikler:
Küçük işlerinizi birinin ardından diğeri gelecek şekilde
gruplandırın. Bir çalışma ritmi oluşturun. Bu şekilde bir
işten öbürüne geçmeniz daha kolay olur. Aynı zamanda,
bu işleri sizinle birlikte yapmak zorunda olanlara da
zaman kazandırırsınız. Sürekli olarak aynı teçhizatları ve
onların servislerini kullanmak bu açıdan iyidir. Böylece
bir doktor, sabahları yeni randevular alabilir ve daha güç
durumdakiler için de günün geç saatlerini seçebilir.
Yazışmalarınızı daha sonra dikte ettirmek üzere bir araya
getirin. Önemli olanlar hariç, telefon konuşmaları için
belli bir zaman dilimi belirleyerek, tümünü o zaman
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diliminde yapın.
Ziyaretçilerin işleri kısaysa, sıra ile görüşmeye alın.
Okunacak olanları da toplayın ve hızla göz atın.
Enerjinizi İşinizle Uyumlu Hâle Getirin:
Birçok insan, enerjilerinin doruk noktasına sabah saat on
ve on bir ve öğleden sonra da 14.30 ile 15.30 arasında
ulaştıklarını söyler. Bunu kendinizde gözleyin. Konferans
ve görüşme programlarınızı, yaratıcılık ya da önemli işler
için ayırdığınız zamanlarda yapın. Bu sayede zihninizi
daha dinç tutabilirsiniz.
Sıradan ve önemsiz işleri kendinizi iyi hissettiğiniz
zamanlarda yapmayın.
Fiziksel ya da ruhsal olarak olumsuz bir durumdaysanız,
yapısı gereği daha pasif işlere yönelin. Sıradan işlerle
ilgilenin ve dinlendirici bir mola vermeyi deneyin.
GÖZE ALMAK; RİSK UNSURU
Her yeni deneyime yeni bir öğrenme fırsatı olarak
bakabilmek gerekir. Asıl olan kazanmak yahut
kaybetmek değildir. Ancak bu şekilde yeni fırsatlarla
karşılaşabiliriz ve kendimizi olduğumuz gibi kabul
edebiliriz. Aksi takdirde her fırsat, açılmamış bir kutu
olarak içimizde kalacak; dolayısıyla doğrudan
başarısızlıkla sonuçlanıp, kişisel gelişimimizi de
engelleyecektir.
Yeni öğrenme fırsatı olarak değerlendirdiğimiz yeni
deneyimler için, iç konuşma yaparak, olumsuz
varsayımlarımızla başa çıkabiliriz. Kendimize haksızlık
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ettiğimiz bu durumlarda, “Dur bakalım, o kadar da
değil.” diyerek, daha olumlu varsayımlar üretmeliyiz.
Örneğin, herhangi bir şeyin mükemmel olmasını
beklediğimiz bir durumda, her şeyi mükemmel
yapamayacağımızı, önemli olanın elimizden geldiği
kadarını en iyi şekilde yapmaya çalışmak olduğunu
kendimize hatırlatmak harika bir fikirdir. İçsel olarak
kendimiz, kendi davranışımız hakkında ne düşünüyoruz?
Bu tarz bir bakış açısı, içsel olarak daha güçlü
hissetmemizi sağlayacak ve kişisel gücümüzü
başkalarının ellerine teslim etmemizi engelleyecektir.
İnsanlar kendilerini sevdiklerinde hem duygusal hem de
fiziksel olarak kendilerini güvende hissederler ve
kendileriyle barışık yaşarlar. Kendilerini tanıyan insanlar,
kendi güçlü ve güçsüz yönlerini iyi bilirler. Bir topluluğa
girdiklerinde kendilerini ifade ederken, potansiyellerinin
farkında olarak harekete geçerler.
Harekete geçiren yegâne temel unsurun, hedeflerimiz
olduğundan bahsetmiştik. Tabii burada kastedilen hedef,
açık ve net koyduğumuz hedeflerdir. Elbette ki çok
büyük genel hedeflerimiz olabilir. Ama bunlara
ulaşmamız için mutlaka planlı ve daha gerçek
hedeflerimiz de olmalı. Bunun için pozitif düşünme
gücümüzden faydalanırız. Pozitif düşünce, özgüveni
harekete geçirmeye zorlayan belki de en önemli
etkenlerden biridir. Olumsuz bir düşünceyle herhangi bir
başarı elde etmek çok güçtür. Bu bizi ancak karamsarlığa
götürür. O yüzden kendimizi pozitif düşünmeye
alıştırmamız ve bunu bir yaşam biçimi hâline getirmemiz
bize, hayatımızda çok şeyler kazandıracaktır.
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Sağlıklı bir iletişim yeteneğimizin olması, çevremizde
sevilen, saygı duyulan, güvenilen insanlar olmamızı
sağlar. Böyle bir olumlu bir imaja sahip olduğumuzda
kendimize güvenimiz artacaktır. Toplum içinde
konuşmak için bol bol okumamız, konuşma tekrarları
yapmamız ve hatta zaman zaman iyi birer hatip
olabilmek için evde çalışmamız ve sonucunda da
konuşma yeteneğimizi artırmamız bize, topluluk içinde
daha çok söz söyleme imkânı tanıyabilir.
Duyguları ile başa çıkabilen insanlar, duygularının esiri
olmazlar. Beklenmedik davranışlar göstermezler.
Korkuları ve endişeleri ile başa çıkabildikleri için riskleri
göze alabilirler. Mutsuzluklarının kendilerini sürekli
engellemesine izin vermedikleri için de sıkıntılı
dönemlerini kısa sürede atlatabilirler. Anlaşmazlık
olduğunda kendilerini iyi savunurlar. Kıskançlık, öfke
gibi doğal olan duyguları yaşadıklarında, suçluluğa
kapılmazlar. İlişkilerinde neşe, sevgi ve mutluluk ararlar.
Kimseye körü körüne kapılmazlar.
TARİHTEN DERSLER
Tarih yazanlar kadar bu tarihî olayları kaydedenler de
önemlidir. Asırlar boyunca gücünü koruyabilen bilgilere
rastladığımız gibi, üzerinde çokça söz söylenmemiş
konuların varlığının da dikkat çektiğini görürüz. Tarihî
kayıtlar için yorum yapabilmek, biraz elimizdeki
bilgilerin sağlıklı olmasına bağlı biraz da doğru
aktarılabilmesine.
Oliver Stone’un “Büyük İskender” filmini izleyenler için
bu söylediklerim yabana atılır şeyler değil. Özellikle
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Yunanistan’da çıkardığı gürültüler göz önüne alınırsa,
tarihî kayıtların bazen hayal ürünüyle yer
değiştirebildiğini, günümüz moda akımlarının, bir şekilde
tarihî şahsiyetleri de korunaklı hâlden çıkarabileceğini
söylemek mümkün.
Stone, malum “Gece Yarısı Expresi” ile kırdığı kalbimizi
onarabilmek için Türkiye’ye geldi ve “Büyük İskender
filmini bu topraklarda çekersek daha iyi olabilir.”
açıklamasını yaptı. Tarihe ilgili bir yönetmenin, tarihin
en can alıcı sahnelerinin yaşandığı bir ülkede bu
açıklamaları önemlidir. Bize bu izahları yapan
yönetmenin uzun yıllar hayalini besleyen ve çekmeyi
düşündüğü film, yani Büyük İskender, şu hikâyeyi içerir:
Öncelikle Anthony Hopkins’in oynadığı tarihçinin
anlattıklarından yola çıkarsak, Büyük İskender hayata bir
yönüyle yenik diğer bir yönüyle de galip başlıyor. Soy
sop meselesinden tutun da imparatorluğun hangi koldan
yürüyeceğine, iktidar yarışında kimin saha dışında
kalabileceğine kadar çeşitli tartışmalar mevcuttur. Adı
büyücüye çıkmış annesinin himayesinde, bariz bir şekilde
babaya nefretle büyüyen bir çocuktur İskender. Zamanla
bu nefretin, entrikaları ortaya çıktıkça anneye yöneldiğini
görürüz. Özellikle de baba kralın öldürülmesinden sonra.
Tarihi belirlemek, istediği gibi yön tayin etmek amacı
taşıyan bir annenin, biricik oğlunun önünü açmasına kim
ne diyebilirdi ki? Hem de kabul edilmez bir krallığın
beklentisi içindeyse… Annenin ağır baskıları altında
bunalan İskender, biraz yeni yerler görmek hayaliyle
biraz da annesinden uzaklaşmak için çıkar uzun seferlere.
Elbet kafasında kurduğu hâkimiyet, bugünün insanları
için bile “ya olursa” denilebilecek tezlere yaslanır. Doğu
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ile Batı arasında bir köprü kurmaktan, Batı’nın
hâkimiyetinde asimile edilmiş bir Doğu’dan söz eder
İskender. Barbarların ülkelerinde süren savaşları bunu
sağlamaya, kendi emrinde düzenli ordular kurmaya
yöneltmiştir onu.
Ganimet hırsıyla desteklenen bu genç komutan, her
şeyden önce cesaretiyle dikilir düşmanlarının karşısına.
İlk sınavını, kimsenin binmeye cesaret edemeyeceği atı,
kendisine uyum sağlatarak göstermiş, ardından da
kimsenin göze alamayacağı uzun yolculuklar sonunda
büyük savaşlara çıkabilmiştir İskender. Elbet hayallerinin
ötelere taşınmasında, büyük bir lider olmasında babasının
da payı vardır. Annesinin bütün öfkesine rağmen, babaoğul savaş meydanlarında aynı idealleri paylaşırlar ve
gelecekle ilgili planlarda her zaman, daha bilinmez
diyarlardan söz edilir. Büyük İskender’i unutulmaz kılan,
her şeyden önce cesareti ve gözü karalığıdır. Ama onu
asıl İskender yapan özelliği, yüreğinde taşıdığı bilgeliği
paylaşmayı esas almasıdır. Büyük bir toplulukla savaşa
tutuştuğunda, morali bozulan askerlere ilk takviyeyi
İskender yapar, onların cesaretlerini övücü konuşmalarda
bulunur ve meydanlarda sessiz bir rüzgâr gibi dolaşıveren
umutsuzluk, birden kopan bir fırtınayla gidiverir.
İskender, herkesten çok yaralanmıştır ve herkesten çok
acı çekmektedir.
Genç yaşında ömrünün sonlarına gelen İskender’e, “Daha
ileri gitmeyelim. Askerimiz yorgun, evlerimize dönelim.”
teklifi getirildiğinde, vücudunu gösterir ve “Vücudumda
yara olmayan hiçbir yer kalmadı. Bunu bana nasıl
söylersiniz!” diyerek ölümden korkmadığını, gireceği
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savaşlardan yılmayacağını göstermiştir İskender.
İçinde büyüttüğü özlem o kadar büyüktür ki yaşının ya da
gücünün yetmeyeceğini bile bile çıkmıştır meydanlara.
Ganimetlerine kavuşmuş komutanlarına, barbarların
yaşadığı yerler, yani Doğu, sadece zenginliğiyle
yetecektir. İskender ise, bugün bile dünya paylaşım
savaşlarının özünü oluşturan düşüncesini açar
komutanlarına. Doğu tamamen istila edilecek ve bir
merkeze bağlı pek çok devletler oluşturulacaktır.
İskender’in ayak bastığı yerlerde hayat, bir daha eskisi
gibi sürmedi. Bu büyük ideal, karmaşa ortamının hüküm
sürdüğü meydanlarda ezildi ve tarihten bir sayfa olarak
günümüze kadar ulaştı.
Aristo’dan bilgelik dersleri alan İskender, hayalleri
boyunca büyük seferlere çıktı, hiç kimsenin tahmin
edemediği kadar uzaklara ulaştı. Bu büyük hayallerin
peşinden sürüklenmesine; biraz içindeki boşluğu
doldurabilecek heyecan biraz da ufukların kısacık
alanlarında kalan beklentilerine duyduğu isyan denebilir.
Yıllar boyu uzak durduğu tahtına kimlerin göz diktiğini
önemsemediği gibi, annesinin, yalvarmalarla biten
mektuplarında söylediklerini de umursamadı İskender.
Artık iyice ayrışmalar içinde olan ordusunun en önünde
atını sürmeye devam etti. Ta ki Hindistan’da fil
sürüleriyle yağmurlu bir havada karşılaştıkları ana kadar.
Ölümden döndüğü bu savaştan sonra İskender, iyice
umutsuzluğa kapılan askerlerine, geri dönme emri ve
sözü vermiş ve ortalıkta onların sevinç naraları yankılanır
olmuştu. İskender’in, başına geleceğini bildiği hadisenin
ortaya çıkması gecikmedi.
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Pek çok kere beliren zehirlenme ihtimaline ve
düşmanlarının akıl almaz oyunlarına karşın postu
korumasına rağmen, sevinçle kendinden geçmiş
askerleriyle eğlendiği bir sırada, zehir katılmış içkisiyle
son nefesini verirken İskender’in hâli, bir insanın
hayallerinin nasıl tüketildiğini gözler önüne sermiş,
asırlar sonra Oliver Stone adlı bir yönetmenin filmine de
konu olmuştur.
Büyük İskender, lider olmanın sırlarını barındıran bir
hayat yaşadığı gibi, sıradan insanın yaşantısında sıklıkla
görülebilecek bir sadelikle geçirmiştir ömrünü. Büyük
idealler, büyük hedefler belirledi, toplumu için ya da ezip
geçtiği toplumlar için bir hayal kurdu ve Doğu ile
Batı’nın buluştuğu yeni bir anlayış ortaya koymak istedi.
Liderdi; cesareti ve azmi bunu gösteriyordu. Sıradan bir
insandı; küçük mutluluklara sevinebiliyor, küçük bir
acıya bile ortak olmaktan çekinmiyordu. Askerlerine,
gerektiğinde şefkatini gösteriyor, onlardan kendisinin
yapamayacağı hiçbir şey istemiyordu. Olmaz gibi
görünen hayallerin üstüne atını sürüyor, ordusunun
gücünü bu yiğitliğiyle sağlıyordu.
Gittiği memleketlerde çapulcu gibi davranan askerlerini
durduruyor, bulundukları ülkenin yönetimini bozguna
uğratmıyor, kendi kültür kodlarına uyum sağlatıp, yoluna
devam ediyordu. Çevresinde oluşmuş dalkavuklardan
olabildiğince uzak duruyor, sırdaşı ve dostluğuna
güvenebileceği insanların sözünü dinliyordu. İçinde
bulunduğu durum ne olursa olsun, azminden bir şey
86

kaybetmiyor, toplulukları ikna edebilecek yöntemler
buluyordu.
Askeriyle aynı kötü şartları birlikte yaşayan bir kralın
sözünden kim çıkmak ister ve kim, onun sözleriyle ikna
olmak istemezdi ki? Büyük İskender’in asıl hedefinin ne
olduğu merak edildi, merak da edilecek. İskender ya da
siz ya da ben, ne fark eder, hepimizin hayalleri var. Ama
küçük ama büyük hayaller. Cesaret, eğer yılgınlıklara
göğüs gerebilecek bir insanla buluşuyorsa, önünde
durmak pek kolay olmaz.
Asırlar geçse de tarihi kaydedenlerin bir şekilde
farklılaştırıp anlattıkları tarihî gerçeklerin varlığı biraz
olsun bulanıklaşmışsa da tarih, kendi gerçekliğini getirir
ve önümüze kor. İskender, büyük ideallerine
kavuşamamışlık içinde ölürken, gözleri, daha öteye
gidememenin üzüntüsünü yansıtır. Acaba daha ileride ne
var? Günümüz teknolojisine sahip toplumlar için bu
sorunun bir cevabı var. Ama insanı asıl beklenti içine
sokan soru şu: Büyük İskender, büyük hedeflerinde
yalnız olduğunu bildiği hâlde kendisini büyük yapan
cesareti, nasıl oldu da bir emanet gibi değil de
kendisinden ayrılmaz bir deri gibi taşıyabildi?
İskender’i İskender yapan cesareti, kendine güveni
olduğu kadar hayal kurmayı da başarabilmesiydi.
Hayallerini erken bitirense, idealinin büyüklüğü kadar
gerçekliğe sahip olmamasıydı. Gerçekler, hayallerin
cenderesinden geçerek olur. Büyük İskender’in, atını
fillerin üzerine sürdüğü sahne, engeller karşısında yılmak
nedir bilmeyen, kendine ve gücüne güvenen insanların,
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başarının kodlarını çözdükleri sahnedir aynı zamanda.
Büyük insanlar, daha çok konuşulacak bu dünya
üzerinde. Kimi yaptıklarıyla kimi de yapamadıklarıyla.
Her iki hâlde de insan, dinamizmini sağlayan bilgi ve
becerinin aynı kaynaktan gelebilmesiyle daha büyük
ideallerin çemberinden geçer ve tarih “büyük” olur,
“İskender” olur.

YOĞUNLUK-KONSANTRE VE İŞ DÜNYASI
Her bir iş türü dâhilinde, sürekli çizgi dışı çalışan veya
kendi alanında daha başarılı olabilen bir kişi için, yapılan
iş daha fazla değişkendir ve bir işin seçimi ve
kabullenilmesi daha fazla tercih sebebidir. Bir
organizasyonda çalışan kişi, işin büyük kısmının
düşünce, değerlendirme, planlama ve sunuş ile ilgili
olduğunu fark eder. İşinin yapılması, bölüm şefleri veya
özel olarak belirlenmiş asistanlara kalmıştır.
Organizasyon için destek niteliğinde tesisler edinmeye
çalışır; daha fazla kaynak, onun gereksinimlerini karşılar
ve daha fazla rahat etmesini sağlar.
Zirveye yerleşmiş profesyonel yöneticiler,
yoğunlaştıkları işlerde daha seçici davranırlar. Konsantre
oldukları işler, genelde en fazla zevk aldıkları ve en fazla
para kazandıran işlerdir. Profesyonelleşmiş bir
pazarlamacı, sabit siparişler için en fazla kâr elde
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etmenin muhasebesini yapmaya çalışır.
Bir profesyonel, kendine, bir işin altından en iyi şekilde
kalkabilecek asistanlar bulmaya çalışır. Alt kadrolarında
daha destekleyici görevler oluşturur ve kendini
gereğinden fazla başarılı hissettiğinde, aldığı ücrette
kendi kendisine zam yapar. Bu işlemlerle, hitap ettiği
müşterilerin sayısında azalma görülebilir de ama bu,
aldığı ücretin yükselmesine engel değildir, çünkü o, bu
artışı fazlasıyla hak etmiştir.
Yapmak zorunda olduğunuz bir işin etaplarından
bazılarının bittiğini düşünüyorsanız, işin biten bölümü ile
tamamı arasında bir karşılaştırma yapmalı ve ne kadar
yol katedildiği hesaplanmalıdır. Gün içine çok fazla şey
sıkıştırmaktan kaçınılmalıdır. “Satıcının gün içinde
yaptığı görüşmelerin çoğunun doğrudan satışa yönelik
olmaması genel bir kural gibidir.” Amerika’da yapılan
ankette de istatistikler, bu görüşü doğrular niteliktedir.
Etkili bir satıcı, görüşme esnasında 14,1 dakikasını
tanıtıma ayırırken, en düşük işleme sahip olan ise, 9,6
dakikasını ayırmaktadır.
Ayrıca işin yapılması esnasındaki zaman aralıkları da çok
dikkat gerektirir. İş, sık sık ara verilerek ve parçalar
hâlinde yapılıyorsa, duraksama ve tekrar başlama için
gereken süreler, zaman kaybına neden olur.
Önceden ayarladığınız ya da iptal ettiğiniz randevuları
sekreterinize bildirin. Bu işi, karar verdikten hemen sonra
yapın. Seyahatte iseniz, tüm randevularınıza döner
dönmez katılacağınızı bildirin.
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“Yarın ara.”, “Bir ara uğra.” ya da “Bir hafta içinde dön.”
gibi rastgele çağrılardan kaçının. Profesyonel kişiler,
sosyal etkinliklerle de ilgilenirler. Ancak bu gibi
yerlerden gelecek görüşme isteklerini sekreterinize
aktarma alışkanlığını edinin. Bir ziyaretçi ile ya da
telefonda konuşurken de görüşme taleplerini sekreteriniz
halledebilir.
Randevu trafiğinizi düzenleme konusunda sekreterinize
güvenin. Önceliklerinizi ve hemen yapmanız gereken
işleri ona bildirin ve daha iyi hizmet almak için onu
cesaretlendirin.
Görüşmelerde, programlanmamış işleri gündeme
getirmeyin. Daha önce planlanan bir konu hakkında
konuştuğunuz kişinin, yeni konuları gündeme
getirmesine izin vermeyin. Buna engel olmazsanız
konuşma dağılabilir. Gerektiğinde, açılan bu yeni
konunun başka bir randevuda konuşulabileceğini
hatırlatın. Benzer şekilde, lafın konudan konuya
geçmesine engel olun.
Görüştüğünüz kişinin sorunu hakkında tam olarak bilgi
sahibi olmadığınızda, bazı acil durumlar ortaya çıkabilir.
Ciddiyet arz eden acil durumlarda programınızı
değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Yetişebileceğinizden
daha fazla zaman gerektiren, fakat acil olmayan yeni işler
çıktığında da muhatabınızdan, bu işe her ikinizin de
yeterli zaman ayırabileceğiniz başka bir günü ayırmasını
isteyebilirsiniz.
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Çalışırken aniden gelen bir telefonla veya ziyaretçiyle
görüşmek zorunda kalabilirsiniz. Gelen telefon ya da
ziyaretçi, yapmakta olduğunuz işle ilgiliyse ve de
gerekliyse bu görüşmeyi yapın. Gerekli değilse ve
özellikle de o an başka bir görüşme yapıyorsanız bundan
kaçının.
Programınızda bugün gözüken bir randevu dün, bir hafta
ya da çok daha önce yapılmış olabilir. Örneğin otel
rezervasyonunuzun önemli olduğunu düşünüyorsanız,
oteli arayıp bilgi edinmelisiniz. Çünkü rezervasyon
bölümündeki küçük bir hata, tüm programınızı altüst
edebilir. Keza önemli olduğunu düşündüğünüz
randevularınız için de bu yöntemi uygulamalısınız.
Doktorlar ve diş hekimleri, sekreterleri vasıtasıyla
hastalara bir randevu kartı verirler. Bazı doktorlar da
şayet muayene zamanı oldukça ileri bir tarihte ise,
unutmamaları için hastalara, hatırlatıcı notlar gönderirler.
Düzenli iş ilişkilerine sahip olduğunuz kişilerle, önceden
yaptığınız randevular için mektupla teyit alamazsınız.
Görüşme talepleri bilgisayar aracılığıyla, mektupla ya da
telefonla gelebilir. Bu nedenle devamlı olarak bu
taleplerin mektupla doğrulanması olanaksızdır. Şüphe
olduğunda da o günkü görüşmeler, gün içinde veya
sabahtan telefonla teyit edilebilir. Bir sekreteriniz varsa
ve bu işleri sizin adınıza o yapıyorsa, bu iş çok daha
kolaylaşır.
Proje gibi çalışmalar genelde hızlı ilerler. Örneğin; işin
yüzde onu bitirilmişse, bu işe ayrılan zamanın da yüzde
onu harcanmış demektir. Arta kalan yüzde doksan da
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ziyaretçilerin görüşme saatleri için ayrılır.
Ziyaretçi görüşmelerinde, zaman kayıplarının ortaya
çıkmaması için, duvardaki ya da bileğinizdeki saati
gözleyin. Gereksiz konuşmalardan kaçının ve temel
konulardan ayrılmayın. Sekreterinizi ya da yardımcınızı
kullanarak, konuşmanın bitmesi konusunda sizi ve
ziyaretçiyi uyaracak bazı sistemler oluşturun.
Zamanınızı gözlemlemeli ve iyi değerlendirmelisiniz.
Evet, size tuhaf gelebilir ancak, zamanın sürekli
gözlenmeye ihtiyacı vardı. Nasıl ki meteoroloji
merkezlerinde hava tahminleri, belirli izlemeler ve
gözlemler neticesinde yapılıyorsa zaman için de aynı
derecede titizlikle bir rasat gerekmektedir. Şimdi bu rasat
sırasında izlenecek aşamalardan bahsedelim. Bu
aşamalardan bazıları her türlü işi kapsarken, diğerleri
belli başlı işler içindir. Bu aşamalar şunlardır: Erken
başlamak, gereksiz işler yaratmamak, önemsiz acil
durumlar üzerinde durmamak, alışma hızınızı kontrol
etmek, başladığınız işi bitirmek (başladığınız işi tam
olarak bitirin) ve bir sonraki günü planlamak.
Evde en azından on beş dakikanızı ayırarak, gereksiz
işleri kısaca halledin. Sabah gazetelerine şöyle bir göz
atın ve bir fincan kahve ya da uyku isteğinizi frenleyin.
Ofiste ise sabah mahmurluğunu üzerinizden atın.
Selamlaşmalar ve küçük şakalar eğlenceli olsa bile,
bunlardan kaçının. Ertesi geceki poker oyunu, diğer spor
etkinlikleri ya da haberler hakkındaki yorumlardan
kendinizi sakının. Kesintiler ve kaçınılmaz krizler
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üzerine planlar oluşturmaya başlayın. Özel görevler ve
konferanslar için de aynı yolu deneyin.
Etkin yapılı kişiler, kendileri üzerinde karşı baskı
yaratma eğilimindedirler. Sürekli olarak yeni işlere
başlarlar ya da yeni sorunları çözmekle uğraşırlar. Ne
olduysa öğrenmek isterler. Böyle kişiler, bir
organizasyonda oldukça başarılı olurlar, ancak kendisini,
kendi dinamizminden koruması gerekebilir. Siz de böyle
bir yapıya sahipseniz, aşağıda birkaç önerimiz olacaktır:
1. Bölümünüzde ele almak için hazırlık yapmadığınız
yeni etkinliklere girişmeyin.
2. İşinize gerçek anlamda yaramayacak bilgi ya da rapor
istemeyin.
3. Talimatlarınızı verirken anlaşılır olun. Problem
yaratabilecek noktaları tahmin ederek, buraları daha açık
yazın ve ilk çıkardığınız örneğe sadık kalın.
4. Çok önemli olmadığı sürece ayrıntılardan kaçının.
Çünkü ayrıntılar, genellikle işin kendisinden daha çok
zaman gerektirir.
5. Yetki devrinden kaçının. Çünkü kontrol yükünüzü
artırarak, zamanla altından kalkılamaz bir duruma
dönüşür.
Mükemmel yapılmış bir organizasyonda bile her zaman
yeni krizler ve beklenmeyen gelişmeler ortaya çıkabilir.
Temel program düzenlenirken çıkan küçük krizler önemli
olabilir. Bir kriz anında, diğer etkinlikleri sürekli veya
geçici olarak bir kenara koymanız gerektiğini hatırlayın.
Ayrıca bu ek çalışmaların, önceden planlanan ve
programlanan işlerden daha fazla zaman ve para
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gerektirdiğini de hatırlayın.
Bu nedenle, acil görevlerinizi değerlendirebilmek için şu
soruları kendinize sorun:
1. Kriz için bir şey yapmazsam ya da çözmeyi denersem,
her iki durumda da ne kaybedeceğim?
2. Çabalarımın sonucunda kazançlı çıkacak mıyım?
3. Kazanç ya da kayıplar konusundaki tahminlerimi yok
sayarak krize müdahale etmem zorunlu mu değil mi?
Kriz, nihai olarak çözümlenmeli mi yoksa devam eden
uygulamalarla mı halledilmeli?
4. Dışarıdan yardım alarak krizi çözmem mümkün mü?
Uzun dönemde süratli çalışma, makul bir hızda
çalışmaktan daha maliyetlidir. Sistemli çalışmanın ilk
adımı, gereksiz işler ve görüşmelere son vermektir. İyi
bir ritim tutturduğunuzu düşündüğünüzde, normal
programa bir etkinlik daha ekleyin. İleriki günlerde bu
sayıyı azar azar artırın. Kendinizi gerçekten yorgun ve
rahatsız hissetmeye başladığınızda da eklemeyi kesin ve
kaldığınız ritimde devam edin.
NETİCELENDİRMEK
Bitirmezseniz, daha sonra aynı işi tekrar ele almak
zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda, son çalışmalarınızı
takip ederek, aynı işle kendinizi yeniden görevlendirme
ihtiyacı duyarsınız. Buna benzer zaman kayıplarından
kaçınmak için, aşağıda birkaç öneri verilmiştir:
1. Aralarda kısa bir süre ya da günün son dakikalarında
önceliği, bitirebileceğiniz işlere verin. Böylece bu işler
yarım kalmamış olur.
2. Diğer günlere sarkacak işlere, uygun bir yerde ara
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verin ki işi tekrar ele aldığınızda nerede kaldığınızın
farkında olun.
3. Tamamlanmamış işleri başka zamanlara ertelemek
zorunda kalırsanız, işle ilgili bazı notlar alın. Böylece
daha iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.
Öğle tatiline ya da akşam çıkış saatlerine doğru, işi
bırakmak için sabırsızlanmayın. Zamanın her dakikasını
tam olarak kullanın. Bitiş dakikasına kadar çalışın. Bunu
yapabilirseniz, bir haftanın ne kadar uzun olduğunu
anlayacaksınız.
O günün etkinliklerinden doğan yazılı işler, aynı gün
bitirilmelidir. Bunları bir sonraki güne bırakmak,
yoğunluğu ikiye katlar. Birkaç gün sonraya sarktığında
ise, yazılı işlerin arasında boğulduğunuzdan dolayı
şikâyete başlarsınız. Diğer çalışanların da aynı şeyleri
düşünmesi ve söylemesi olasıdır.
Bir zaman programına sadık kalarak çalışıyorsanız, daha
önceden bir sonraki günü planlamak zorundasınızdır.
Çünkü bir önceki günden kalan ve bir sonraki güne
aktarılırken planlanması gereken birçok şey olabilir.
O günkü çalışmalardan doğan bazı ayrıntıları, ertesi gün
faydalanmak için bir kenara yazın. Bunu yapmazsanız,
muhtemelen önemli noktaları unutursunuz. Yarın için
bugünden yaptığınız her şey, ertesi gün çok daha iyi bir
başlangıç yapabilmenize fırsat verir. Yapılacak işlere
yeni bir gözle baktığınız zaman, programda gerekli
değişiklikleri yapabilmeniz kolaylaşır.
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Ertesi gün bir konferansla ya da önemli bir tanıtım
toplantısıyla başlıyorsa veya dışarıda bir dizi görüşme
yapılacaksa hazırlığınızı; çeşitli belgeleri, tanıtım
notlarını, satış hedeflerini ve ihtiyacınız olacak diğer
malzemeleri kontrol ederek yapmalısınız. Tüm bunları
kontrol ederseniz, gerekli bilgilere kolayca ulaşıp iyi bir
hazırlık yapmış olursunuz.
Bir günü başarıyla ve mutlulukla tamamlamak
istiyorsanız; her bir güne, devam eden zaman
programında yer alan bir planlama periyodu olarak
bakmalısınız. Gününüzü en etkili şekilde kullanmanız
şirket olanaklarına, bizzat kendinizin çalışma
organizasyonuna ve alışkanlıklarına bağlıdır. Bunların
hepsinin uyumlu bir şekilde yürütülmesi, başarılı bir
planlamanın yolunu açar. İnsanın çevresinde, gelecek
hakkında ihtiyaç ya da istek duyduğu şeyleri planlarken
ve uygularken, bunları yapmasına yardım edecek o kadar
çok şey var ki örneğin; telefon ve uçak. Aklınızı,
gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutup, daima uyanık
olursanız sorun kalmaz. Olmazsanız, şikâyet etmeye
hakkınız yok demektir.
SAĞLIKLI ÇALIŞMA
İş sağlığı sizden başlar; ne başarılı olmak için
gereksindiğiniz her şeyi size veremeyen
ebeveynlerinizden ne işlerinizi çıkmaza sürükleyen kötü
bir ekonomiden ne de hak ettiğiniz ama bir türlü
alamadığınız terfiden başlar. Hele hele, yaptığınız işin
kalitesi ile herkesin içinde dalga geçen patronunuzdan hiç
değil. İş yerinizdeki diğer insanları kendi
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gereksinimlerinize uydurmak, olağanüstü zor bir şeydir.
Buna rağmen bir alternatifiniz vardır; kendinizi
değiştirmek. Daha önce de söylediğim gibi, en azından
kendiniz üzerinde, başkaları üzerinde olduğundan daha
fazla denetim kurabilirsiniz.
Geliştirmeniz gereken en önemli yaklaşım, kendi
sorunlarınıza kendiniz dışında yanıt aramaktan
vazgeçmektir. “Onlar” sözcüğünün başlangıçta bir
anlamı yoktur, ta ki yaşamınızda, işinizde ve
kariyerinizde karşınıza çıkıncaya kadar. İşinizle olan
sorunlarınızın çözümü, yalnızca ve yalnızca sizden ve
elinizdeki bu kitaptan başlar.
Siz de diğer pek çok insan gibi, büyük bir olasılıkla,
yalnız olmayı biraz korkutucu bir şey olarak
görüyorsunuzdur. Milyonlarcamız, akrabalarımızın ve
dostlarımızın olduğu kadar, radyonun, TV’nin ve mazi
setinin arkadaşlık ettiği bir ortam içinde yetiştik. Yani,
yalnız olmak bizim için sıkıntı verici bir durum olabilir.
Kendinizi televizyona bırakmak ya da sıkıntınızı bir
radyo ile dağıtmak isteyebilirsiniz. Ama bunun
karşılığında ödemeniz gereken bedel ortadadır; daha
uzun yıllar boyunca, işinizden ve kariyerinizden
istediklerinizi elde edemeden yaşayıp gideceksiniz! Yok,
o kadar korkmayın hemen; ne ödeyeceğiniz bedel o kadar
yüksek ne de iş yaşamındaki geleceğiniz, zannettiğiniz
kadar sıkıntılı olacak. Yaşamdaki pek çok şey gibi,
önceden tahmin etmek de gerçeğin kendisinden daha
abartılıdır.
Kendinizi yalnız ve çaresiz hissediyor olsanız bile,
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işinize ve kariyerinize ilişkin karşılaştığınız sorunlar
yönünden, başkalarından hiç de farklı sayılmazsınız. Ne
de çaresiz. Potansiyel bir de müttefikiniz var; kendiniz.
Buna henüz inanmıyor olabilirsiniz ama kendinize özgü
yetenekleriniz, bilginiz, ustalıklarınız ve deneyiminiz, iş
yaşamında kazanmanızı sağlayacaktır. Önem
vermediğiniz ya da farkına varmadığınız kişisel
zenginlikleriniz, gerçekten de işe yaramayacaktır. Bunu,
iş dünyasını bir masal âlemine çevirmek olarak
düşünüyorsanız da işe yaramayacaktır. Sözü edilen bir
masal âlemi değil, karşı konulamaz bir gerçekliktir.
Sonraki bölümde bunu size kanıtlayacağım. Ancak daha
önce, kendinizi yalnız başınıza çözümlemek için biraz
zaman harcamanız gerekiyor.
İş sağlığı yerinde olan insanlar, özgüveni, öz saygısı ve
bir yönelimi olan kişilerdir. Asıl önemlisi, bu kişilerin
kendi sınırlarına ilişkin olarak içtenlikli bir kavrayışları,
kendileri ve başkaları arasında denge duyguları ve
anlamlı ilişkiler kurabilme yetenekleri vardır. Bunlar iş
sağlığının, üzerine inşa edilebileceği temeller
niteliğindedir. Bu temeller olmadan, mesleki ve kariyere
ilişkin sorunların çözümlenmesi daha da zorlaşır.
Birazcık kendinize güveniniz olmadığı takdirde, insafsız
bir patronla karşılıklı olarak sorunlarınızı tartışma
cesareti bulamazsınız. Eğer sizinle görüşen kişi öz
saygınızı hissetmezse, büyük bir iş için yaptığınız
görüşmenin başarılı bir şekilde geçmesi olanaksızdır.
Eğer bir yöneliminiz olmazsa, yaşamda ne yapacağınıza
bir türlü karar veremezsiniz. Kendinize normal ölçüler
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içinde bir değer vermiyorsanız, kendi kişisel değerlerinizi
ve etiğinizi de ucuza satmayı sürdüreceksiniz. En başta iş
sağlığınız yerinde değilse, mesleki ve kariyer sorunlarını
çözmeniz zordur.
İş sağlığı, psikolojik olarak kendini iyi hissetme
durumudur. Bütün duygular gibi, iş sağlığını betimlemek
de oldukça zordur. Ancak hepimiz ne zaman iş
sağlığımızın yerinde olduğunu, ne zaman olmadığını
biliriz.
Psikologlar, kendimizle bir olma düşüncesi üzerine pek
çok şey söylemişlerdir. Abraham Maslow’un da yaşamda
“kendini gerçekleştirme” üzerine yazıları vardır.
“Kendini gerçekleştirme” terimini iş yaşamımıza ve
kariyerimize de uygulayabiliriz. Endüstriyel psikologlar
bunu, “yüksek kaliteli iş yaşamı” ya da daha basit bir
biçimde, “mesleki doyum” olarak tanımlarlar. Bunların
ikisi de iş sağlığı duygusuyla ilgili niteliklerdir. İş sağlığı
yerinde olan insanlar, aynı anda iki duyguyu birden
yaşayabilirler; barış içindelik ve sağlıklı bir gerilim. Aynı
anda, durumlarından hem hoşnutturlar hem de iş
yaşamlarında ulaşmaya çalıştıkları amaçları için çılgınca
mücadele ederler. Hem karmaşık ve zor iş sorunlarından
yakınırlar hem de sorunlarla baş etmekten çocukça bir
keyif alırlar. Kimi zaman, mesleki dürüstlüğün ve
ahlakın, iş yaşamlarındaki yerini tanımlamakta güçlük
çekseler de hiçbir zaman hedeflerinden sapmazlar.
Hepimiz, iş sağlığına kavuşmak için uğraş vermiş ve
sonunda da bu amacına ulaşmış kişilerle karşılaşmış ya
da onlar hakkında bazı şeyler okumuşuzdur. Başkan
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Franklin D. Roosevelt, azgın muhalefete karşın, 1930’lu
yıllardaki büyük sosyal reformları uygulamaya
koyduğunda, iş sağlığına kavuşmuştu.
Bugün, ciddi günlük gazetelerin ilk sayfasına bile hiç göz
atmamış binlerce insan vardır. Bunların birçoğu,
mesleklerinde zirveye doğru giden yolda kendilerini
sınırlamış olan kişilerdir. Bir bölümü de kendi işlerini
kendilerinin finanse ettiği, kaynak olarak zayıf konumda
bulunan işlerde çalışırlar. Hayli ağır koşullarda çalışarak
kazandıkları bu paraları da işlerinde kendilerine yardımcı
olması için araç, kitap, bilgisayar ve diğer bazı
ihtiyaçların satın alınmasına harcarlar. Her şeye karşın,
yaptıkları işi severler. Her sabah, o gün yapacakları
işlerin heyecanıyla yataklarından kalkarlar. Günün
sonunda saatlerine bakarlar ve zamanın ne kadar da hızlı
geçmiş olduğuna hayret ederler. İşte, iş sağlığı budur.
İş sağlığı, yalnızca karşınıza çıkan sorunlarla cesur bir
şekilde mücadele etmeniz anlamına gelmez. İş sağlığı,
yalnızca milyonlarca dolarlık özel bir jet ya da bir
limuzin sahibi olmaktan geçmiyor. Sonuçta, içeriği sizin
tarafınızdan tanımlanan bir şey olduğundan, pek çok
farklı şekillerde gerçekleşebiliyor.
Mesleki hedeflerinize ulaşmak için tuttuğunuz yolun
tadını çıkarmak da bunlardan biri olabilir. Herkesin artık
uğraşmaktan bıktığı sorunların çözümü için çaba
harcamaktan zevk almak da bunlar arasında sayılabilir.
Gece işten çıkıp eve doğru arabanızı sürerken, bir yandan
da keyifle zihninizde, acımasız rakibinizden kurtulmak
için nasıl daha iyi bir fare kapanı kurabileceğiniz üzerine
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düşler kurmanız, yine iş sağlığınızın yerinde olduğunun
göstergesidir.
Kısa bir süre için kendinizi yetersizlik, korku, kızgınlık
ya da işinize ve kariyerinize ilişkin dengesizlik
duygularından kurtulmuş olarak hayal edin. İş
sağlığınızın önündeki bu engeller kalktığında ne
göreceğinizi biliyor musunuz? İşinizin size verebileceğini
düşündüğünüz pek çok müthiş duyguya sahip
olduğunuzu göreceksiniz. Neşe, öz saygı, mücadele,
kendine güven, zihin esenliği ve evet; iş sağlığı.
İş sağlığına, elinizdeki kitabı kuşkucu ve sinik gözlerle
okuyarak kavuşamazsınız. Ne de “Bu yazılanlar da çok
saçma.” diyerek. İş sağlığı, sürekli olarak kendine
acımak, hastalık ölçüsünde kendine ilişkin kuşkular
beslemek, kendini suçlamak ya da katlanılmaz derecede
bencillik demek değildir. İş yaşamında zafer elde etmek
için, herkesin gururuyla oynayan kişi patron olamaz.
Kimilerinin bir “otomotiv dâhisi” olarak niteledikleri bir
oto mekanikçiyi delicesine kıskanan biri de patron
olamaz.
Herkes iş sağlığına kavuşabilir. Şu an için bile bu fırsat
elinizdedir. Yapmanız gereken tek şey, önce bunu
kavramanız, ardından görmeniz, sonra da sizde olan bu
yeteneği açığa çıkarmaya çalışmanızdır. Sonunda, bu
duyguyu içinizde hissettiğinizi fark edeceksiniz.
İş sağlığı zihninizdedir. Ancak, buna ulaşmak için
atmanız gereken bazı somut adımlar var. İş yaşamınıza
ilişkin olumlu duygulara yönelmeniz; sizi buna götürecek
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olan bazı tutumları, düşünceleri ve eylemleri
geliştirmenizden geçiyor.
Birinci adım, “Ben kimim?” sorusunu cevaplamak:
İş yaşamında sorunlarla karşılaşanların çoğunun
paylaştığı ortak bir özellik vardır; kendilerinin kim
oldukları hakkında bir fikirlerinin olmaması. Bu,
Amerikan iş yaşamında sıkça rastlanan bilinçli bir
amnezi durumundan başka bir şey değildir. Bu türden
yöneticiler ve çalışanlar, Joseph Conrad’ın “zihinsel sis”
olarak tanımladığı şeyin içinde yaşıyor olmalıdır.
Bunların ellerinde, kendilerinin kim olduğuna ilişkin en
ufak bir ipucu yoktur. Kendilerini neyin motive ettiğinin,
mesleki olarak hangi hedeflere ulaşmak istediklerinin, ne
gibi sorunları çözmeye çalıştıklarının farkında
değildirler. Çalışanların çoğunun, bu konular üzerine pek
nadiren düşünmesi daha da şaşırtıcıdır.
Mesleğinde başarılı olmuş doktorların pek çoğu bana,
eğer kendilerine bir kez daha meslek seçme şansı
tanınmış olsaydı aynı mesleği seçmeyeceklerini itiraf
etmişlerdir. Niçin tıp öğrenimi yapmaya karar
verdiklerini sorduğumda da kendilerini motive eden
şeylerin, para ve güvence ile toplumsal olarak değerli ve
saygın bir konum arayışı olduğunu söylüyorlar. Saatlerce
sıkıcı ve disiplinli bir eğitim ve klinik pratik sürecinden
geçtikten yirmi yıl sonra bana gelip, “Para buna değmez.
Hastalarımı sevmiyorum.”, “Stres içindeyim.”, “Gece
yarısı uyandırılmaktan nefret ediyorum.”, “Yalnızım.”
diye yakınıyorlar. Ardından, “Ne yapmalıyım?” diye
soruyorlar. Böylesine durumlarla karşılaştığımda, hep bu
insanların niye kendilerine, “Ne tür şeyler yaşamımda
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bana gerçek ve sürekli bir haz verebilir?” diye
sormadıklarını düşünürüm. Niçin, öncelikle kim
olduklarını öğrenmeye zaman ayırmazlar?
Kendinize karşı kör olmanız, kişiliğinize uygun bir
meslek seçimi yapmamış olmanızın sonucu da olabilir.
Bu, bir şeyi satın alırken ambalajın içindeki ürüne değil,
ambalajın cazibesine kapılıp karar vermeye
benzemektedir. Tanınmış köşe yazarlarından,
Amerika’da 1987 yılında yayımlanan bir makalede
gençlerin, “Mick Jagger” tipinin göz alıcılığına kapılıp
rock yıldızlarına öykünmesinden bahseder. Burada
önemli olan şeyler giysiler, tapınan kalabalıklar, büyük
paraların konuştuğu kayıt sözleşmeleri, parlak ışıklar ve
ünlü olmaktır. Buna karşılık pek az kişi gerçekten iyi,
yüksek kaliteli müzik yapmaktan bahsetmektedir. Oysa
kariyerinizi, üzerine inşa edeceğiniz şey, yaptığınız işi
sevmenizdir. Biçim çok hızlı bir şekilde değişebilir.
İçerikse çok daha kalıcıdır.
Bizim, “kendini bil” felsefesine çok fazla bel
bağladığımızı düşünebilirsiniz. Bu konuda yanıldığınızı
söylemeliyiz.
İntihar eden birçok yönetici hakkında anlatılan trajik
öyküler vardır. Önceleri dur duraksız istikrarlı bir
yükseliş ve parlak bir kariyerle başarının
doruklarındayken, yeni dönemle birlikte baş gösteren bir
kriz ya da bir tıkanma her şeyi altüst ettiğinde iş, içinden
çıkılmaz bir hâl almaya başlar. Bu başarılı ve kariyerli
yöneticiler için her şey tepetaklak olmuştur ve onlar,
çözümsüzlükler yumağı içinde hayatlarına son vermeyi
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tercih etmişlerdir. Kartallar hakkında çok güzel bir
belgesel film vardır. Belgeselde, yavru kartalların
yuvadan ilk uçuşları anlatılıyor. Bizler sanırız ki ilk uçuş
en zor olanıdır. Hayır, aslında böyle değil, hemen tüm
yavrular, ilk uçuşlarında çok başarılı olurlar. Asıl zor
olan uçmak değildir oysa. Konmaktır. Gerçekten de bir
türlü konmayı beceremiyorlar ve bu çaba esnasında
bazıları sakat kalıyor. Yöneticilik demek, yalnızca tepeye
tırmanmak ve orayı zapt etmek demek değildir. Aynı
zamanda orayı kontrol altında tutmak ve savunmaktır.
Şimdi sizden, yönelteceğim bazı sorulara yanıt vermenizi
isteyeceğiz. Kuşkusuz, aranızdan birileri, “Bu sorular
fazlasıyla basit ve önemsiz. Yanıtlamaya değmez.”
diyecektir. Yine de bilmeleri gerekir; bazı şeyler her
zaman göründükleri gibi değildir. Gerçekte, bu soruların
yanıtını bulmak için insanların ne kadar zorluk
çektiklerini hayal bile edemezsiniz.
Zeki biriyseniz, bu soruların yanıtını bulmak için biraz
zaman harcayacaksınız demektir. Eğer çok zeki
biriyseniz, bu sorulara daha çok zaman ayıracaksınız,
hatta birkaç ayda bir yanıtlarınızı gözden geçireceksiniz.
Bana gelenlerden, meslek seçimi konusunda kafaları
karışık olanlar, aşağıdaki uygulamaların bir tercihte
bulunmalarına yardımcı olduğunu söylediler.
Aşağıdaki öneriler ve sorular, iş deneyimi olsun olmasın
bütün çalışan kişiler için geçerli olacak şekilde tasarlandı.
Bir an için okul yıllarındaki çalışmalarınıza, ilgi
duyduğunuz hobilerinize, çalışma deneyimlerinizin
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başladığı zamanlara geri dönün ve bunlar üzerinde
düşünün. Yaptığınız işler, üstlendiğiniz projeler ya da
etkinlikler içinde, size en çok zevk verenleri betimleyin.
Bunların listesini çıkarırken spesifik davranın; sayfalar
doldurmaktan kaçınmayın.
Yine, okul yıllarınıza, hobilerinize ve çalışma
yaşamınızın başlangıcına geri dönün. İş ya da mesleki
yaşamınızda başınıza gelen en kötü şeylerin ne olduğunu
düşünün ve bunu betimleyin. Yaşadığınız bu olumsuz
deneyimlerde kendinizi niçin kötü hissettiğinizi sorun
kendinize. Böyle hissetmenize yol açan etkenler neler?
Bu uygulamada anahtar niteliğindeki sorular, birinci ve
ikinci sorulardır. Cevaplarınız, iş sağlığına ilişkin kendi
tanımınızı geliştirmenize yardımcı olacak. Masa başı bir
işte çalışmaktan hoşlandığınızı, çünkü bunun sizde
mesleğinizde bir ilerleme duygusu uyandırdığını
söylemeniz iyi ama yetersizdir.
Niçin böyle bir duyguya kapıldınız? Ele geçirdiğiniz
güçten mi hoşlandınız? Bu durum, kendinizi güçlü
hissetmenizi ya da iplerin sizin elinizde olduğu
duygusunu mu uyandırdı? Birlikte çalıştığınız diğer
insanlara, işlerini iyi yapmaları için yardım etmekten de
hoşlandınız mı? İşlerin iyi gittiğini görmek size zevk
veriyor muydu? Bir toplantıdan sonra, katılanlar içinde
en açık sözlü davrananı, “Kapa çeneni!” diye azarlamak
sizi tatmin etti mi? Lütfen, kendinize karşı açık, net ve
hepsinden önemlisi de dürüst olun.
Şimdi de bu uygulama sırasında kendi kendinize
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söylediklerinize bir bakalım. Geçiminizi sağlamak için
yaptığınız işten beklediğiniz karşılığı alabiliyor
musunuz? Alamıyorsanız, en azından şimdi, bunun niye
böyle olduğunu kavramaya başlamışsınızdır. Artık,
nelerden kaçınmanız gerektiğini biliyorsunuz.
Eğer biraz düşünürseniz, biraz önce yazdığınız şeylerin
sıradan sözcüklerden ibaret olmadığını anlarsınız. Bunlar,
işinizin ne olduğuna ya da ne olması gerektiğine ilişkin
tanımlar, düşünceler, belki de fanteziler ve çok daha açık
seçik resimlerdir. Şimdiye kadar bunların farkında
olmayabilirsiniz. Ama bunlar, sizi iş sağlığınıza
kavuşturacak sıçrama tahtalarıdır.
Eğer bu uygulamayı size önerilen biçimde
gerçekleştirmemişseniz, kendinizi değiştirmekte hayli
zorlanacağınızı söyleyebiliriz. “Ben bu uygulamayı
zihnimde yapıyorum, bir de yazmak için zamanımı
harcayamam.” demeyin. Yapılan araştırmalar,
belleğimizin hiç de mükemmel olmadığını ortaya
koyuyor. Böylesine önemli bir konuda ise ona hiç
güvenmeyin. Bir saatliğine de olsa, kalem kâğıtla baş
başa kalmaya razı olun ve uygulamayı yapmayı deneyin.
Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok, ama kazanabileceğiniz
pek çok şey var.
Eğer soruları yanıtlamaya zaman ayırdıysanız, doğru
yoldasınız demektir. Doğrusu, zannettiğinizden de fazla
mesafe katettiniz. Artık ikinci önemli adımın
eşiğindesiniz; şimdi de sizden, ulaşmayı kafanıza
koyduğunuz amaçlarınızı tanımlamanız isteniyor. Hangi
işlerden, projelerden ve etkinliklerden hoşlandığınızı
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söylerken, aslında işinize ya da mesleğinize ilişkin hangi
amaçları gözettiğinizi de ortaya koymuş oldunuz.
Kavramış olalım olmayalım, hepimizin belli amaçları
vardır. Bu amaçlara ulaşabilmek için duyduğumuz istek,
psikolojik bir gereksinmedir. Bu da yaşamamız ve
çalışmamız için ihtiyaç duyduğumuz motivasyonun
temelini oluşturur.
Ne var ki çalışanlar ve yöneticiler, iş sağlığının bu ikinci
unsurunu gözden kaçırabilirler. Yetersizlik ve çaresizlik
duygusu, ulaşılması zor amaçlar edinmekten sizi
alıkoyabilir. Başarısızlık korkusu, denemekten
korktuğunuzdan dolayı amacınız doğrultusunda bir
girişimde bulunma isteğinizi sıfıra indirir. Kızgınlık, iş
yerindeki ruh sağlığınızı öylesine kötü etkiler ki
amaçlarınızı gerçekleştirmek doğrultusundaki isteğinizin
yerini, bir türlü engel olamadığınız bir öfke alır.
İş yaşamımızda amaçlarımızdan koptuğumuzda, bunun
sonuçları bütün yaşamımızı olumsuz yönde etkiler.
Uğraşacağımız ya da uğruna yaşayacağımız hiçbir şey
kalmaz. Hayallerimiz, umutlarımız ve amaçlarımız
olmadan yaşam nedir ki?
“Patetik”, herhangi bir amacı olmadan iş yaşamını
sürdüren insanları tanımlamak için en uygun sözcüktür.
Bu türden insanlar, meslek yaşamlarında ürkek
davranırlar, masanın başında uyuyakalırlar, yavaş yavaş
kururlar ve sonunda da ruhsal olarak ölüp giderler.
Kendilerine bir amaç edinmeden de iş sağlıklarına bir
daha kavuşamazlar.
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İş yaşamında bir amacı olan insanların, iş performansının
çok daha yüksek olduğuna ilişkin pek çok psikolojik
kanıt vardır. Araştırmalar, hedef-geliştirme
programlarının, performansı yüzde on altı artırdığını,
buna parasal ödüllendirmenin de eklendiği durumlarda,
oranın yüzde kırka kadar çıktığını göstermektedir. Ancak
burada önemli olan, çalışan insanların bu hedefleri koyuş
biçimleridir.
DEĞERLENDİRME VE ORGANİZE OLMAK
Amaçlarınız açık seçik bir biçimde tanımlanmış olmalı.
Bu, amaçlarınızın elle tutulur, ölçülebilir ve anlaşılabilir
olması gerektiğini gösteriyor.
Amaçlarınız ulaşılabilir şeyler olmalı. Kendi
yeteneklerinize uygun olan gerçekçi amaçlara
gereksiniminiz var. Eğer ulaşılamaz şeylerin peşinden
koşuyorsanız, bunların çaba harcamanıza değecek şeyler
olmadığını bir an önce anlamalısınız.
Amaçlarınız sizi biraz zorlamalı. Eğer ulaşması çok
kolay şeyler olursa, kısa bir süre sonra onlara yönelik
ilginizi yitirirsiniz. Amaçlarınıza ilişkin bir
motivasyonunuz olmazsa da iş sağlığına kavuşmanız
yolunda hiçbir adım atamazsınız.
Amaçlarınızı gerçekleştirme yolunda attığınız adımları
sık sık gözden geçirmelisiniz. Araştırmalar, gözden
geçirmenin, hedef-geliştirme programlarında kullanılan
en önemli psikolojik mekanizma olduğunu ortaya
koyuyorlar.
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Amaçlarınıza inanmalısınız. Bu, amaçlarınıza değer
vermeniz; onu gerçekleştirmek için çaba harcamaya
değer ve anlamlı bulmanız gerektiğini gösteriyor.
Amaçlarınızın olması büyük önem taşımaktadır. Yönetim
bilimcilere göre amaçlılık, iş yaşamınızı pek çok farklı
yoldan etkilemektedir. Amacınızın olması en başta,
dikkatinizin ve enerjinizin yoğunlaşmasına neden
olmaktadır. Zamanınızı ve enerjinizi, bazıları anlamlı
bazıları anlamsız, rastgele binlerce farklı faaliyete
ayırmak yerine kendinizi, amacınızla bağlantılı birkaç
faaliyete yöneltebilirsiniz. Böylece daha verimli
olacağınız gibi, harcayacağınız fiziki ve psikolojik
enerjinin karşılığını da daha iyi bir şekilde alabilirsiniz.
İkinci olarak; amaçlar sizi strateji geliştirmeye
yöneltecektir. Bu da giderek iş bitirici bir kişilik
kazanmanızı sağlayacaktır.

PRATİĞE DÖKMEK
Şimdi harekete geçin. Düşüncelerinizi gerçekleştirmeye
başlayın. Kendinize şu soruyu sorun: “Hedefime
ulaşabilmek için şu an ne yapmalıyım?” İlk ve en önemli
aşamayı yerine getirin (kursa kaydolun, telefon
konuşmanızı yapın ya da gereken dergi veya kitabı satın
alın). İlk adım, başarmak için çıkacağınız yolculuğa
başlamanızı, kendi önünüze koyduğunuz her hedefe bağlı
kalmanızı sağlayacaktır.
Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa
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kalkıp kalkmaman.
Başarısızlıkla ilgili birbiriyle çelişen birçok görüş vardır.
Biri; başarılarımızı unutup, başarısızlıklarımızı
anımsadığımız, diğer görüş de başarısızlıklarımızı unutup
başarılarımızı anımsadığımız şeklindeydi. Sanırım gerçek
şu: Birinci görüş, insanın eğilimini tanımlıyor, ikincisi de
ne yapması gerektiğini...
Bazen gerçekten başarısızlıklarımızı derin derin
düşünürüz, neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışarak,
onları aklımızda tekrar yaşarız. Bununla birlikte,
başardığımız şeylerle gurur duymamız gerekir;
başarılarımızı anımsamalı ve yaşamımızı onlar üzerine
kurmaya çalışmalıyız.
Muhteşem Amway imparatorluğunun kurucuları Rich De
Vos ve Jay Van Andel, başarısızlığa çok anlayışlı
yaklaşıyorlar. Van Andel buna, “Harika bir sözcük.”, De
Vos da “İngilizcedeki en iyi sözcüklerden biri.” diyor.
Neden? Yine Van Andel şöyle diyor: “Başarısızlık
köprüdür. Elbette, bazı insanlar bunun ortasında durup
aşağı atlarlar ama diğerleri, köprünün öbür ucunda
yepyeni bir kara parçası olduğunu anlarlar.” Sadece
yürümeye devam edin. Ve bir gün kendinizi başka bir
köprünün üzerinde bulursanız korkmayın ve bir başka
köprünün, bir başkasının... Hepsi bir yere götürür.
Buradaki düşünce, yürümeyi bırakmak değildir, -en
önemlisi- nereye gitmek istediğinizi bilmektir.
Yine de burada tam olarak yapılacak şey,
başarısızlıklarımızı yadsıyarak, başarılarımız üzerinde
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yükselmeye çalışmak değildir. Başarısızlıklarımızdan
öğrenebiliriz. Nasıl ve neden başarısız olduğumuzu,
neyin yanlış gittiğini ve bir daha nasıl daha iyi
yapabileceğimizi öğrendikten sonra artık onları
unutmamız gerekir.
İşte, başarısızlıklarınızla ilgili yapmanız gereken, ondan
ders almaktır. Aslında bu anlamda başarısızlık ve yenilgi
durakları bizim için büyük bir değerlendirme ve gözden
geçirme fırsatıdır. Şöyle düşünün; bir savaş sırasındasınız
ve düşman karşısında bozguna uğrayıp geri çekilmek
durumunda kaldınız. Geri çekildiğinizde, bu bozgun
hakkında yoğun değerlendirmeler yapacak ve meselenin
aslını kavramaya çalışacaksınız. Neydi bozgunun
sebepleri? Düşmanın sayıca kalabalık olması mı yoksa
silah bakımından üstünlüğü mü? İşte sizde her ne eksikse
ya da onlarda her ne fazla ise, bu durumun
değerlendirilmesi ancak bu yenilgi duraklarında
yapılabilir. Aslında bu yenilgi ve başarısızlık durakları
bir egzersiz gibidir. Bir devlet memuru, uzun ve istikrarlı
yükseliş yaşayan bir yönetici ve iş adamı, aslında bir
yönüyle savunmasız kalmıştır. Çünkü hiç zor şartlarla
karşılaşmamış demektir. Tıpkı, uzun süre hareket
etmeyen bir koşu şampiyonu gibidir. Bir gün yeniden
koşmak zorunda kalsa muhtemelen derece bile
alamayacaktır. Başarısızlıklar hakkında kendinizi kötü
hissedersiniz, onların başınıza gelmemiş olmasını
istersiniz, oysa onlar gerçekleşmişlerdir. Hiçbir şey bunu
değiştiremez. Ama başarısızlıklarınıza karşı tutumunuzu
değiştirebilirsiniz, hatanızdan ders aldıktan sonra onu
unutabilirsiniz.
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BAŞARISIZLIĞI TANIMLAMAK
İşte size başarısızlıkla ilgili aklınızda tutmanız gereken
dört nokta:
1. Başaramamak, yenilmiş olmak demek değildir.
Başarısızlığınız, sizin de bir insan olduğunuzu gösterir.
Aynı zamanda sizinle ilgili iyi bir şey söyler; “Siz
denediniz.” Bir şeyi başarmayı denemek, bir şey
“olmayı” denemek, başarısızlık riskini getirir.
Başarısızlıktan tamamen sakınmak, hiç emek
harcamamak, yani bir “hiç” olmaktır.
2. Başarısızlıklarınızdan ders alır almaz onları unutun.
Bunu daha önce de söylemiştim ama yinelemeye değer.
Başarısızlıklarınıza takılıp kalırsanız, yakında hiçbir şey
olmadığını görürsünüz. Bir insan olarak sizde başarılı
olan bir şey var. Onun üzerine yoğunlaşın. Başarılarınız
üzerinde yükselin ama başarısızlıklarınızdan ders alın. Şu
sözleri duymuşsunuzdur: “Kimse mükemmel değildir.”
Bu doğrudur. Ve siz de bir istisna değilsiniz. Neden
olasınız ki? Başarısızlık utanç ya da ayıp değildir. Öyle
olsaydı hepimiz oldukça utanç dolu insanlar olmaz
mıydık? Gerçekte hepimiz başarısızlıklardan payımızı
almışızdır.
3. Denemeye devam ettiğiniz sürece siz asla yenilmiş
değilsiniz.
Elinizden geleni yaptığınızda, başarmamak ayıp değildir.
Amaçsız ve risk almadan yaşamak ayıptır. Amaçlar
yoksa uğruna emek vereceğimiz hiçbir şeyimiz olmaz;
bizi gelişmeye ve şu anki durumumuzdan daha iyi
olmaya zorlayacak bir şeyimiz olmaz. Büyük şeyler için
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çabalayarak başarısız olmak, başaracak hiçbir şeyi
olmamaktan daha iyidir.
4. Başarısızlık, siz izin vermediğiniz sürece “son”
değildir.
Geçmişte ya da şimdi başarısız olmanız gerçeği, başarısız
olmaya devam edeceğinize inanmanız için bir neden
değildir. İlk bölümde anlattığım gibi, bir iş kurma
çabasıyla birçok kez başarısız oldum. Sonunda kendimi
iflasın eşiğinde buldum. Aslında bazı uzmanlar bana
vazgeçmemi ve iflas bayrağını çekmemi önermişlerdi.
Ama bunu yapmadım. Şimdi, işte başarılı olmam için
bana yardım etmiş olan birçok insan var. Seçim hâlâ
orada duruyordu; güvenliğe çekilmek ya da ayağa kalkıp
bir raunt daha dövüşmek.
Mesaj şudur: “Bırakmadığınız ve denemekten
vazgeçmediğiniz sürece asla yenilmiş değilsiniz.”
Başarısızlıklarımızdan, işlerin nasıl yapılmayacağını
öğreniriz. Edison, ampulü keşfetmek için ilk altı bin
denemesini başaramadı. Cesaretinin kırılıp kırılmadığı
sorulduğunda şöyle yanıtladı: “Hayır. Şimdi bunu
yapamayacağım altı bin yolu da iyi biliyorum.” Edison
gibi bizim de bazen başarıyı öğrenmeden başarısızlığı
öğrenmemiz gerekir. Yaşamdaki en büyük yenilgi,
kolları sıvayarak girişim yapmayı bırakmaktır.
Bazen başkaları bizim başarımıza şans verdiğinde, kendi
yeteneğimize güven duymaya ve amaçlarımız için
çalışmaya devam etmeliyiz.
Başarısızlık duygusu kontrol edilmezse yenilgi
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duygusuna, yenilgi duygusu da umutsuzluğa kadar
götürebilir insanı. Birçok kişi, bazı konuları (okulda,
takımda, kulüpte vb.) başaramadıklarında, kendilerini
başarısız olarak görürler. Başaramamak, gerektiği kadar
hazırlıklı değildiniz demektir ama denemeye devam edin,
çünkü tümden bırakmadıkça asla yenilmiş değilsiniz.
Günlük sorunlar cesaretinizi kırmaya başladığında,
kişisel engelleri aşan birçok başarılı kişiyi anımsayın.
Gene Litter, golfe büyük bir dönüş yapmak için kanseri
yendi. Norman Vincent Peale, son derece utangaç bir
genç adamdı ama dünyanın en saygın dinî liderlerinden
biri oldu. Helen Keller kör ve sağır doğdu ama büyük bir
yazar oldu.
Bunlar, ünlü ve duymuş olabileceğiniz kişiler.
Başarısızlığı yenme öyküleri bu insanlar kadar ilham ve
heyecan verici daha birçok kişi vardır. Çevremizde,
borçlarını ödemek için çalışmak zorunda kaldığından
okulda dört yıl fazla okumuş olan bir doktor vardır. Ya
da büyüyünce, profesyonel liderler olan dört çocuğu tek
başına yetiştiren bir anne... Ya da elleri olmadan doğan
ve fırçayı ağzıyla tutarak ünlü bir sanatçı olan kız...
Çevrenizde, başarısızlığı karşısına alıp onu yenmiş ve
sizin gibi insanlar olan gizli kahramanlar vardır.
Başarısızlığı yenen ya da kendilerini bekleyen
başarısızlıktan sakınan -çok ya da az bilineniyle- tüm bu
insanların, belli ortak nitelikleri var.
- Başarısızlığı bir gelişme fırsatı, öğretici bir deneyim ve
başarı yolunda bir basamak olarak kullanmışlardır.
- Başarıya odaklanmışlardır. Kendilerini amaçlarına
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ulaşırken görmüşler, bu düşünceyi canlı tutmuşlardır.
- Başarısızlığa rağmen -sıkı çalışmaya, sabırlı ve kararlı
olmaya- devam etmişlerdir ve sonunda bunun karşılığını
almışlardır.
- Azim ve inanç doludurlar.
Teddy Roosevelt’in şu sözleri bugün de söylendiği günkü
kadar geçerlidir: “Asıl saygıya değer olan kişi eleştiren,
güçlü adamın nasıl tökezlediğini ya da işi yapanın nerede
daha iyi yapabileceğini belirten değildir. Saygınlık;
gerçekten meydanda olan, yüzü toz toprağa, tere ve kana
bulanmış, yiğitçe emek veren, düşen ve tekrar ayağa
kalkanındır. Büyük coşkuları ve büyük bağlılıkları bilen
ve kendini değerli bir amaca adayan; en iyi durumda,
sonunda büyük başarısının zaferi olduğunu, en kötü
durumda, eğer başarısız olursa, büyük bir cesaretle
başarısız olduğunu bilen ve böylece, zaferi de yenilgiyi
de bilmeyen ürkek ruhların arasında yeri olmayan kişiye
aittir.”
ZEKÂMIZ: SÜREKLİ ÜRETEN MOTOR GÜÇ
Çoğunlukla aklımızın kullanımını sınırlayan gerçek
etkenin, zekâ testinin bir ölçümü olan Zekâ Bölümü (ZB)
olduğunu düşünürüz. ZB’miz yüksekse harekete geçmek
için düşünsel yeterliliğimizin uygun olduğunu, ZB’miz
düşükse, bizden zaten fazla bir şey beklenemeyeceğini
düşünürüz.
Bu inanış yanlıştır. ZB düzeyi, kişinin sorunları çözmek
ve iş başarmak için aklını kullanma yeteneğiyle ilgili
hiçbir şeyi kanıtlamaz. Olumlu bir tutum, aklı etkin
çalışmaya hazırlar ve kullanım yeteneğini artırır.
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Birçok kez, bünyesi zayıf olan bir kişinin, sporun bir
alanında çok başarılı olduğunu duyarız. Bu uygulama;
alıştırma yoluyla olur. Kasların sürekli ve dikkatli
çalıştırılmasıyla olur. Akıl da bir kas gibidir. Kullanılır
ve çalıştırılırsa gelişir ve kullanım yeteneği artar.
Alıştırma yapmayan sağlıklı bir kişinin, çıkıp da bir mili
altı, sekiz hatta on dakikada bile koşabilmesi olası
değildir. Ama eğer çalışır ve sürekli alıştırma yaparsa,
kaslarını geliştirir ve aşama aşama amacına ulaşır. Aynı
şey aklınız için de geçerlidir. Onu kullanmak,
çalıştırmak, normal beklentilerin oldukça ötesinde
düşünsel güçler ortaya çıkaracaktır.
Atlet nasıl gelişir? Kazanmaya götüren düşünceleri
aklında tutarak. Önemli, dikkat çeken bir atlet olmak
ister. Kendini şampiyon olurken görür, bunu aklında
canlandırır. Sonra amacına ulaşmak için gereken adımları
izler. Franklin Jacobs, akılda canlandırma yoluyla
kazanılan güçleri kullanan atletlerden biridir.
Amerika’nın önde gelen atletlerinden biri olan Jacobs,
yalnızca 1.65 boyundadır. Jacobs gayet doğal olarak
şöyle konuşuyor:
“İnsanlar bana temelde şu soruyu soruyorlar; ‘1.65
boyundaki birisi, altmış santimetre yüksekliğe nasıl
sıçrayabilir?’ Dürüstçe söyleyebilirim ki kendimi hiç kısa
olarak görmemiştim. Yükseklik benim için göreceli bir
kavram. O çubuğa yaklaştığımda ben, 1.80 olduğumu
düşünürüm.”
Belli şeylere ulaşmak için belirli adımlar atarız.
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Önce ne yapıyoruz?
Ya bundan sonra?
Ve bu tam olarak nasıl yapılır?
İşte biz, bu süreç içinde düşünerek ve düşünsel
alıştırmayı aklımız yoluyla yaşama geçirerek gelişiriz.
Akıl, kullanılmazsa, istediğimiz anda ve şekilde çalışma
yeteneğini yitirir.
KENDİNİ YENİLEME AKLI GELİŞTİRME
İş yaşamındaki en büyük sorunlarımızın parasal sorunlar
değil, düşünce eksikliği olduğuna inanıyorum. Birçok
kişi, zorlukları aşmak ve sorunları çözmek için yaratıcı
yolların arayışında olmak yerine, işleri için para bulmaya
çalışıyorlar.
Aynı şey, kişisel yaşam için de geçerlidir. Aklınızı
geliştirmek, olayların sizin lehinize çalışması için
zorlukları aşmak yolunda bir adımdır. Aklınızı
geliştireceğine inandığım sekiz adım var:
1- Yapabileceğinize inanın. Bir şeye inanmak aklınızın
sizin için çalışmasına ve bunu başarmak için yollar
bulmanıza yardım eder.
2- Kendinize güvenin. Kişisel sorunlara çözümler
bulabileceğinize inanın. Başarabileceğinize ve
insanoğlunun en büyük gücünü harekete geçireceğinize
inanın. Bu güç, aklınızdır.
3- Geleceğinize olumlu bakın. İstediğinizi elde etmek
için önce şirkete yardım etmeyi düşünmelisiniz, bundan
sonra şirket size bakacaktır. Napoleon Hill’in, başarıyla
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ilgili ünlü ilkesi şudur: “İnsanın aklı neyi kavrar ve neye
inanırsa onu gerçekleştirebilir.”
4- Sakinleşin. Çoğu zaman insanlar, sorunlarını açıkça
düşünemeyecek kadar sabırsız oldukları için başarısız
olurlar. Geri çekilip duruma göz atmanın zamanıdır. Bir
süre meditasyon yaptıktan, gevşedikten, hatta eğlendikten
sonra soruna dönün. Çoğu kişi düşünsel olarak günün
belli zamanlarında, diğer zamanlardan daha üretken
olurlar. En iyi zamanınızın hangisi olduğunu bilirsiniz. O
zamana, yani dinlenmiş bir aklın hızlı ve basit bir çözüm
üreteceği zamana kadar sorunu bırakın.
5- Uyanık olun. Bir yaz günü plajda uzanırken, yanımdan
koşarak geçen insanların telaşıyla uyandım. Ayağa
kalkınca, bir kızı kurtarmak için yüzen cankurtaranı
gördüm. Daha önceden, acil bir durum olursa
cankurtaranın duruma nasıl müdahale edebileceğini
merak etmiştim, çünkü uyuyor gibi görünüyordu. Ve ona,
tüm bu gürültünün içinde birisinin yardıma ihtiyacı
olursa nasıl duyacağını sormuştum. “Sürekli dinleme
hâlindeyim. Ve uyanık olursam her zaman, tehlike işareti
olan bir sesi diğer seslerden ayırabilirim.” demişti.
Öyleyse olay akılda başlıyor. Gerçekleştirmek
istediğimiz şeylere karşı duyarlı olmalı ve uyanık
kalmalıyız. Ve elbette bu yolda dalgınlığa
kapılmamalıyız.
6- Yanlışları unutun. Hatalarınıza takılıp kalmak hiçbir
şeyi değiştirmez. Yanlış yöne sapmanıza ve zamanınızı
boşa harcamanıza neden olur. Hatalar, yanlışlar yaparak
çaba vermek, öğrenme sürecinin bir parçasıdır ama
hatalar ve yanlışlar, görevlerini yerine getirdikten sonra
unutulmalıdır.
7- Bugünü yaşayın ve geleceğe bakın; gereksiz yüklerin
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sizi geri çekmesine izin vermeyin.
8- Aklın bir bilgisayara benimsediğini anımsayın. Akıl,
ona verdiğiniz şeyleri sorgulamaz. Her şeyi kabul eder
ama ona verdiklerinizi, sorunlara çözüm üretmek için ve
hareketinizi yönlendirmek için kullanılır. Aklınızı
olumsuz düşüncelerle beslerseniz, geri alacağınız şey de
budur. Ama olumlu “girdi”, olumlu “çıktı” verecektir.
Akıl, koşullanmaya o kadar duyarlıdır ki hasta olmayan
kişiyi hastaneye yatırabilir, güçlü bir kalbi olan kişinin
kalp krizi geçirmesine neden olabilir. Ama uygun
koşullanırsa çok şeyler de kazandırır.

SÜREKLİ KEŞFETMEK
Bilinmeyeni araştırmak denince genelde, karşısına
çıkacakları bilmeden meçhul denizlere açılan Kolomb’u
düşünürüz. Burada yüksek nitelikte bir cesaret ve
heyecan söz konusudur. Sonuç olarak bir kahraman
doğmuştur.
Mesela; günümüzde, kavraması bile zor olan hızlarda
uzaya açılan ve karşılarına ne çıkacağını bilmeden,
meçhul yörüngelere dalan astronotları düşünelim. Cesaret
ve kahramanlıkları üst düzeydedir.
Kolomb ve astronotlarda ortak bir yön vardır;
bilinmeyeni keşfetme yeteneği. Bilinmeyeni keşfetme
arzuları onlara öyle bir inanç vermiştir ki bilinmeyen,
onları yok edememiştir. Bu inanç, amaçlarını
gerçekleştireceklerine, araçlarını yapan kişilere ve
keşiflerini destekleyen kişilere olan güvenlerini temsil
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eder.
Aslında biz de Kolomb’dan ve astronotlardan farklı
değiliz. Bu dünyaya, karşımıza neyin çıkacağını
bilmeyen bebekler olarak geliriz. Anne ve babamızın bizi
besleyip koruyacaklarına, tümden inanç dolu oluruz.
Ardından, anne babamız gibi, öğretmenlerimize de
duyduğumuz bu gönülden inancın bizi, kendi ayaklarımız
üzerinde durabilecek kadar kendimize inanacağımız
noktaya yönlendirdiğini anlarız.
Yine de bizler her gün, bilinmeyenlerle, yeni ve ne
olduğunu tam kestiremediğimiz şeylerle karşılaşırız. Şu
andan itibaren de bilinmeyenle karşı karşıyayızdır.
Elbette yarın güneşin doğacağından eminiz ve ertesi gün
ve ondan sonraki gün de... Gündüzü gecenin, kışı baharın
izlediğini biliriz, çünkü bu hep böyle olmuştur. Ama
güneş sisteminin dışındaki şeyler hakkında gerçekten çok
az bilgimiz var. Hava tahminlerine rağmen, yarına kadar
havanın nasıl olacağını tam olarak bilemeyiz. Nasıl bir
bahar yaşayacağımızı bilemeyiz. Yağışlı mı ılık mı serin
mi? Bir sonraki kasırganın ne zaman geleceğini ya da
depremin ne zaman olacağını ve bu felaketlerin ne kadar
şiddetli olacağını kimse bilemez.
Bilinmeyenin Getirdiği Fırsat
Her sorun gibi, bilinmeyen de bir gelişme fırsatıdır.
Kendimizi göstermemiz, başkalarına yardım etmemiz,
amaçlarımıza ulaşmamız, düşüncelerimizi ve
yeteneklerimizi kullanmamız için bizi yeni fırsatlarla
tanıştırır.
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Bilinmeyenin anahtarı değişimdir. Tüm dünya; doğa ve
insanlık, sürekli hareket hâlindedir. Düşüncelerimiz
sürekli değişir, sorunlarımız ve önceliklerimiz de.
Değişim, macera ruhunun özüdür. Yaşamdaki sürekli tek
şeyin değişim olduğu ne kadar da doğrudur. Ona
güvenebilir, onu tahmin edebilir ve oluşumunu
izleyebiliriz. Yaşam durağan olsaydı, örneğin bir bebek
sürekli bebek kalsaydı, ne kadar sıkıcı olurdu bir
düşünün. Ya da güzel ormanlarımız yerine, büyümeyen
ağaç fideleri olsaydı. Ya da sorunlarımız hep aynı
sorunlar olsaydı. Aklımız hiç değişmeseydi de her şey bu
kadar sıkıcı olurdu. Macera ruhu olmazdı, başkalarına ve
kendimize yardım etmek için fırsatlar olmazdı.
Değişim olmasaydı, amaçların anlamı kalmazdı,
odaklanma, boş bir alıştırma olurdu ve hiç gelişme
kaydedilemezdi.
Araştırmalıyız; yaratıcı akıl, dışarı çıkıp genişlemelidir.
Keşfetmek, yalnız işimiz ve uzmanlık alanımız için değil,
kişisel yaşamımız için de temeldir. Kendi kabuğuna
çekilmek kolaydır; bu birçok birey ve şirket için sonun
başlangıcıdır. Böyle bir durumda eylem, heyecan ve
macera yoktur; keşfetme, gelişme ve hizmet etme fırsatı
yoktur. Bu etkinliklere, yaşama anlam kazandırmak için
gereksinimimiz var.
Amaç belirlemek, şu anda bulunmayan bir durumu hedef
seçmektir; yoksa bu yeni bir amaç olmaz. Amacı
gerçekleştirmek, amacın ne olduğuna ve ona ulaşma
koşullarına bağlı olarak belli bir zamanı gerektirir.
Öyleyse amacınıza ulaşmak, başladığınız yer olan
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şimdiki durumdan, amacınızın gerçekleştiği gelecekteki
duruma doğru bir şeyleri değiştirmektir. Gelecek,
bilinmeyen olduğundan; bilinmeyen, bir gelişme fırsatı
hâline gelir.
Tüm amaçlar, olayların geliştiği alan olan bilinmeyenin
kapsamında belirlenir. Kendimizi gelişime hazırlamalı,
gelişme için çabalamalıyız; böylece bilinmeyeni tam
anlamıyla zorlayabiliriz. Yeteneklerimize güven
geliştirirsek bunu başarabiliriz.
Yaşam bir risktir; şu andan itibaren başımıza ne
geleceğini bilemeyiz ama bunu karşılamak için hazırlıklı
olmalıyız. Yaşamı belirsizlikleri ile göğüslemek ya da
ölümün denetimi ele almasına izin vermek seçimi bize
aittir. İyi ki çoğumuz yaşamı ve riski seçiyoruz.
Yaşamdaki bazı değişiklikleri denetlemek ve
amaçlarımıza ulaşmak için yeteneklerimize inanıyoruz.
Bu tür risk, tedbiri elden bırakıp sağduyudan, iyi
yargılardan ve kişisel değerlerden ayrılmak değildir.
Planlama ve hazırlık sayesinde hesaplanan risktir.
Önce, mümkün olan tüm verileri elde edin. Yardımcı
olabileceğinizi bildiğiniz kişilerin önerilerini alın ve olası
riskleri en aza indirmeye çalışın. Kişi, şu zor kazanılan
parayı bir yere, araştırmadan yatırıyorsa sorun arıyor
demektir. Bilgeliğe sahip olan kişi önce, riski en aza
indirmek için araştırma yapar.
Ayrıca, risk hesaplanıp değerlendirildikten sonra bile sıkı
çalışma gereklidir, çünkü çalışma olmadan kazanç olmaz.
İşleri gerçekleştiren ve günlük sorunlarla, karşınıza çıkan
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daha büyük sorunları aşmanızı sağlayan şey çalışmadır.
Gelecekle ilgili, herkesi zorlayan ve herkese fırsat veren
bir yön vardır. İşlerin, olayların, ilgilendiğimiz şeylerin
daha iyi olmasını isteriz ve çoğumuz, işlerin daha iyi
gideceğine inanırız. Sorunları yüzünden bugünü ve
geçmişi kötülesek bile geleceğin daha iyi olacağı
inancına sahip oluruz. Büyük hayal kırıklıklarına uğramış
kişilerde bile, gelecekle ilgili belli bir iyimserlik vardır.
Her şeyin daha iyi olacağına olan inanç, kendimize bir
göz atmamızı gerektirir, çünkü yaşam gelişecekse,
hareket etmesi gerekenler bizleriz.
Herhâlde bütün bunlar en iyi şekilde, 2. Dünya
Savaşı’ndan sonraki karanlık dönemlerde halkına
seslenen Kral VI. George tarafından anlatılmıştır:
“Zamanın kapısında duran adama dedim ki: ‘Bana,
bilinmeyene doğru güvenle yürüyebilmemi sağlayacak
bir ışık ver.’ O da şöyle yanıtladı: Karanlığa atla,
Tanrı’nın iyiliğine ve gücüne elini ver; bu senin için bir
ışıktan ve bilinen bir yoldan daha iyi olacaktır.”
İçinizdeki mükemmellik, amaçlarınıza ulaşmanız için
ilhamınız olmalı. Kendinizi, olmayı arzuladığınız kişi
olarak gözünüzde canlandırın. Bu resmi aklınıza
yerleştirin ve sürekli düşünün. Ve bu durumun
gerçekleşmesi için ne yapmanız gerektiğini düşünün. İşte
bu, amaçlarınızın ne olması gerektiğini belirleyecektir.
Amaçlar, içinizdeki mükemmelliğe ulaşmanızdaki
adımlardır.
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Özet olarak söylemek istediğim şu; hayatın tek bir anlamı
vardır: Erdemli bir yaşam. Hayatımızda ulaşacağımız
başarı ve mutluluklar bizi erdemli, ahlaklı, iyiliksever ve
paylaşımcı yapıyorsa anlamlıdır. Bu yüzden, başarı
peşinde koşarken robotlaşan bir insan olmak, yaşamımıza
kendi elimizle son vermektir.
Hayat, aynı zamanda da şu üç sorunun cevabını arama
yolculuğudur:
1- Ben kimim?
2- Nereden geldim?
3- Nereye gidiyorum?
Bu soruların cevabını arayan ve içsel yolculuğunu;
bilginin, hikmetin, özgürlüğün ve özgünlüğün peşinde
tamamlayan herkes, hayatı güzel yaşar. Hayat bir görüş
meselesidir. “Güzel bakan, hayattan lezzet alır.” diyen
büyüklerimiz gibi kişisel arayışımızı, hayatın kalbine
güzel bakarak sürdürmeliyiz.
Başarılı olmak, mutlu olmak, amaçlara ulaşmak çok
kolaydır. Zor olan, bunları yaparken insanı insan yapan
erdemleri de yanı başımızda tutmamızdır.
Sizlere, evrendeki eşsiz dengeye eşlik edercesine bir içsel
ahengi yakalamak için neler yapabileceklerimize dair bir
şeyler anlattım. Ama öncelikle kendime söyledim. Kendi
erdemlilik arayışım hâlâ sürüyor. Hâlâ nasıl daha iyi bir
insan olabilirim sorusunun cevabını arıyorum. Aranızdan,
bu konuda bana söyleyecek sözü olanlar ulaşsın lütfen.
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Ve daha iyi bir dünya için hep birlikte atalım
adımlarımızı.
Bu kitabın her sayfasına eşlik ederek, artık benimle
kelime kardeşi oldunuz. Bu kelimelerin üstüne nice
kelimeler ekleyerek “Nasıl daha erdemli, daha iyi, daha
faydalı, daha paylaşımcı bir insan olabiliriz?” sorusuna,
hep beraber cevaplar üreteceğiz.
Bu güzel yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür
ederim.
Işığınız hiç sönmesin.
***
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BOŞ SAYFALARA
GİRECEK HİKÂYELER

YOLDAN GÜZEL GEÇMEK
Bir kral, halkı için geniş bir yol yaptırmaya karar verdi.
Ancak yapımı tamamlanan yolu halka açmadan önce,
hatırlarda kalmasını arzu ettiği bir yarışma düzenlemeyi
istiyordu. Dileyen kişinin bu yarışmaya katılabileceğini
ilan etti kral, yoldan en güzel geçecek kişiyi
belirleyeceğini söyledi.
Yarışma günü, insanlar akın ettiler. Bazıları en güzel
arabalarına binmiş, bazıları da en güzel elbiselerini
giymişti. Kadınlardan kimileri saçlarını en güzel biçimde
yaptırmıştı kimi de yanlarında en güzel yiyecekleri
getirmişti. Gençlerden bazıları spor kıyafetler içinde yol
boyunca koşmaya hazırlanıyordu.
Nihayet, tüm gün insanlar yoldan geçtiler, fakat yolu
katedip tekrar kralın yanına döndüklerinde hepsi de aynı
şikâyette bulundular; yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve
moloz yığını vardı ve bu moloz yığını, yolculuğu
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zorlaştırıyordu.
Günün sonunda son bir yolcu da bitiş çizgisine yorgun
argın ulaştı. Üstü başı toz toprak içindeydi ama büyük bir
saygıyla krala yönelerek, içi altınla dolu bir torba uzattı
ve: “Yolculuğum sırasında yolu tıkayan, insanların
yolculuk etmesini zorlaştıran bir taş ve moloz yığını
gördüm. İnsanlar rahat etsinler diye bu taş ve moloz
yığınını kaldırmak için durdum. Yolu temizlerken,
taşların altında bu altın dolu torbayı buldum. Halktan bir
kimsenin bu kadar altını olamayacağına göre, bu altınlar
size ait olmalı.” dedi. Kral, gülümseyerek cevap verdi:
“O altınlar sana ait.”
“Hayır, benim değil efendim. Benim hiçbir zaman o
kadar çok param olmadı.”
“Evet,” dedi kral, “bu altınları sen kazandın, zira
yarışmanın galibi sensin. Yoldan en güzel geçen kişi
sensin. Çünkü yoldan en güzel geçen kişi, ardından
gelenler için yoldaki engelleri kaldıran kişidir.”

KURBAĞA
Günlerden bir gün, kurbağaların yarışı varmış. Hedef,
çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü
kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmışlar. Ve
yarış başlamış. Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri,
yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine
inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyulabiliyormuş:
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“Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!” Yarışmaya
başlayan kurbağalar, kulenin tepesine ulaşamayınca teker
teker yarışı bırakmışlar. İçlerinden sadece bir tanesi
inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Bu
kurbağa, büyük bir gayret ile mücadele ederek, kulenin
tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içinde, bu işi
nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona
yaklaşmış ve sormuş, bu işi nasıl başardığını.
O anda farkına varmışlar ki kuleye çıkan kurbağa
sağırmış!

HAYATIN ACILARI
Hintli bir yaşlı usta, çırağının sürekli her şeyden şikâyet
etmesinden bıkmıştır. Bir gün çırağını tuz almaya
gönderir. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak
döndüğünde yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya
atıp içmesini söyler.
Çırak, yaşlı adamın söylediğini yapar ama içer içmez
ağzındakileri tükürmeye başlar. “Tadı nasıl?” diye soran
yaşlı adama öfkeyle, “İğrenç! Tuzlu!” diye cevap verir.
Usta, çırağını kolundan tutar ve dışarı çıkarır.
Sessizce az ilerdeki gölün kıyısına götürür ve çırağına bu
kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden su içmesini söyler.
Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu
koluyla silerken, usta aynı soruyu sorar:
“Tadı nasıl?”
“Ferahlatıcı.” diye cevap verir genç çırak.
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“Tuzun tadını aldın mı?” diye sorar yaşlı adam, “Hayır.”
diye cevaplar çırak.
Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan
çırağının yanına oturur ve şöyle der:
“Yaşamdaki acılar tuz gibidir, ne azdır ne de çok. Acının
miktarı hep aynıdır. Ancak bu acının şiddeti, neyin içine
konulduğuna bağlıdır. Acın olduğunda yapman gereken
tek şey, acı veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir.
Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya
çalış.”

ÜÇ İHTİYAR MİSAFİR
Bir kadın, kapıdan dışarı çıktığında, bembeyaz sakallı üç
ihtiyarın kendi evinin önünde oturduklarını görür.
“Ben sizi hiç tanımıyorum ama aç ve susuz olmalısınız...
Lütfen içeriye gelin de sizlere bir şeyler ikram edeyim.”
diyerek evine buyur eder.
“Evin erkeği içerde mi?” diye sorar ihtiyar adamlar.
“Hayır.” der kadın, “şu an evin dışında.”
“Evin erkeği olmadığı sürece bizim eve girmemiz
mümkün değil.” diye cevap verirler.
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Akşam olup da kocası eve döndüğünde kadın, olanları
anlatır.
“Peki, onlara söyleyebilir misin?” der adam, “ben
evdeyim artık eve gelebilirler.”
Kadın, dışarı çıkıp bu kişileri içeri davet eder.
Bu defa da “Hepimiz aynı anda içeri girmeyiz.” der yaşlı
adamlar. Kadın öğrenmek ister, “Niye giremezsiniz?”
İhtiyarlardan biri açıklar: “Onun adı ZENGİN.”, der bir
arkadaşını göstererek, “Diğeri BAŞARI, ben ise SEVGİ.”
Sonra ekler, “Şimdi içeri gir ve kocanla konuş.
Hangimizi evinizde istersiniz?”
Kadın içeri girip söylenenleri kocasına anlatır. Adam
duyduklarıyla neşelenerek; “Ne güzel.”, der. “Madem
öyle, Zengin’i içeri çağıralım ve evimizi zenginlikle
doldursun.”
Karısı itiraz eder, “Canım, niçin Başarı’yı
çağırmıyoruz?”
Bu sırada, evin diğer köşesinde bulunan gelinleri
konuşulanları duyar. Koşarak gelir ve kendi fikrini
söyler: “Sevgi’yi çağırsak daha iyi olmaz mı? Evimiz
sevgiyle dolar.”
“Gelinimizin teklifini dikkate alalım.” der adam karısına.
“Dışarı çık ve bizim misafirimiz olması için Sevgi’yi
davet et.”
Kadın dışarı çıkar ve yaşlı adamlara sorar: “Hanginiz
Sevgi’ydi? Lütfen içeri gel ve misafirimiz ol.”
Sevgi ayağa kalkar ve eve doğru yürümeye başlar. Fakat
diğer iki yaşlı adam da onu takip ederler... Kadın,
şaşırmış bir hâlde, Zengin ve Başarı’ya sorar: “Ben
sadece Sevgi’yi davet ettim, siz niye geliyorsunuz?”
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Zengin ve Başarı, bir ağızdan cevap verirler:
“Eğer Zengin’i ya da Başarı’yı davet etmiş olsaydın diğer
ikisi dışarıda kalırdı. Ama sen Sevgi’yi davet ettin... O
nereye giderse biz de ardından oraya gideriz. Çünkü
nerede Sevgi varsa, orada Başarı ve Zenginlik de vardır!”

UMUT BİTERSE

Ülkenin birinde, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bir
mahkûm, yıllarca uğraşıp bir tünel kazmayı başarır. Fakat
kaçmayı başardıktan hemen sonra cezaevi görevlileri
tarafından tünel fark edilir ve kaçan mahkûm ile polis
arasında amansız bir takip başlar. Tekrar cezaevine
dönerse bir daha asla çıkamayacağının farkında olan
mahkûm, tüm gücü ile kaçar. Ama polis onu yakalamak
üzeredir. Kaçarken bir tren istasyonuna ulaşan mahkûm,
gördüğü ilk trenin vagonuna atlar ve polis ulaşamadan
tren hareket eder, vagonların kapıları kapanır. Bu tren,
yolculuğu boyunca hiç durmayacak olan bir ekspres yük
trenidir. Tren hareket ettikten sonra mahkûm, içerisinde
bulunduğu vagonun bir derin dondurucu vagonu
olduğunu anlar. Ve bu yolculuktan sağ çıkmasının da
mümkün olmadığının farkındadır. Tren durup da kapıları
açılınca kaçan mahkûm, girdiği vagonda ölü bulunur.
Etrafta intihar edebilecek hiçbir malzeme yoktur. Hatta
vagonun derin dondurucusu bile çalışmamaktadır!
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GÜRÜLTÜ

Yaşlı bir adam emekliye ayrılır ve kendine, bir lisenin
yanında küçük bir ev alır. Emekliliğinin ilk birkaç
haftasını huzur içinde geçirir ama sonra ders yılı başlar.
Okulların açıldığı ilk gün, dersten çıkan öğrenciler
yollarının üzerindeki her çöp bidonunu tekmelerler,
bağırıp, çağırarak... Bu çekilmez gürültü günler sürer ve
yaşlı adam bir önlem almaya karar verir. Ertesi gün
çocuklar gürültüyle evine doğru yaklaşırken, kapısının
önüne çıkar, onları durdurur ve “Çok tatlı çocuklarsınız,
çok da eğleniyorsunuz. Bu neşenizi sürdürmenizi
istiyorum sizden. Ben de sizlerin yaşındayken aynı
şekilde gürültüler çıkarmaktan hoşlanırdım, bana
gençliğimi hatırlatıyorsunuz. Eğer her gün buradan geçer
ve gürültü yaparsanız size her gün bir dolar vereceğim.”
der. Bu teklif çocukların çok hoşuna gider ve gürültüyü
sürdürürler. Birkaç gün sonra yaşlı adam yine çocukların
önüne çıkar ve onlara şöyle der; “Çocuklar, enflasyon
beni de etkilemeye başladı, bundan böyle size sadece elli
sent verebilirim.” Çocuklar pek hoşlanmazlar ama yine
de devam ederler gürültüye. Aradan birkaç gün daha
geçer ve yaşlı adam yine karşılar onları. “Bakın,” der,
“henüz maaşımı alamadım, bu yüzden size günde ancak
yirmi beş sent verebilirim, tamam mı?” “Olanaksız
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bayım!” der içlerinden biri, “Günde yirmi beş sent için
bu işi yapacağımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz işi
bırakıyoruz.”

DEĞİŞMEYEN SİSTEM
Kafese beş maymun koyarlar. Ortaya da bir merdiven ve
tepesine de iple muzları asarlar. Her bir maymun
merdivenleri çıkarak muzlara ulaşmak istediğinde,
dışarıdan üzerine soğuk su sıkarlar. Bütün maymunlar, bu
denemeler sonunda sırılsıklam ıslanırlar.
Maymunlardan biri dışarı alınıp yerine yeni bir maymun
konur. İlk yaptığı iş, muzlara ulaşmak için merdivene
tırmanmak olur fakat diğer dört maymun buna izin
vermez ve yeni maymunu döverler. Daha sonra, ıslanmış
maymunlardan biri daha yeni bir maymunla değiştirilir
ve merdivene ilk yaptığı atakta o da dayak yer. Bu ikinci
yeni maymunu en şiddetli ve istekli döven ilk yeni
maymundur. Islak maymunlardan üçüncüsü de
değiştirilir. En yeni gelen maymun da ilk atağında
cezalandırılır. Diğer dört maymundan yeni gelen ikisinin
en yeni gelen maymunu niye dövdükleri konusunda
hiçbir fikirleri yoktur. Son olarak en baştaki ıslanan
maymunların dördüncüsü ve beşincisi de yenileriyle
değiştirilir. Tepelerinde bir salkım muz asılı olduğu hâlde
artık hiçbiri merdivene yaklaşmamaktadır. Neden mi?
Çünkü burada işler böyle gelmiş ve böyle gitmektedir.
İşte bu nokta, birçok “sistem”in başladığı yerdir.
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MARANGOZ

Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. İşveren
müteahhidine, çalıştığı konut yapım işinden ayrılmak, eşi
ve büyüyen ailesi ile birlikte daha dingin bir yaşam
sürmek tasarısından söz etti. Çekle aldığı ücretini elbette
özleyecekti. Ne var ki emekli olmak ihtiyacındaydı.
Müteahhit, iyi isçisinin ayrılmasına üzüldü. Ve ondan,
kendine bir iyilik olarak, son bir ev daha yapmasını rica
etti. Marangoz kabul etti ve ise girişti, ne var ki gönlünün
yaptığı işte olmadığını görmek pek kolaydı. Baştan
savma bir işçilik ve kalitesiz malzeme kullandı. Kendini
adamış olduğu mesleğine böyle son vermek ne
talihsizlikti! İşini bitirdiğinde, işveren, evi gözden
geçirmek için geldi ve dış kapının anahtarını marangoza
uzattı. “Bu ev senin.” dedi. “Sana benden hediye.”
Marangozun şaşkınlığı tarif edilir gibi değildi. Ne kadar
da utanmıştı!

AZİM
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Japon çocuğun tek hayali, çok ünlü bir karateci olmaktı.
Fakat ailesi buna izin vermiyordu. Bir gün talihsiz bir
kaza sonucu çocuk sol kolunu kaybetti. Ailesi, çocuğun
moralinin çok kötü olduğunu görünce çocuğun karate
öğrenmesine izin verdi ve ona bir karate hocası tuttu.
Hoca ilk dersinde çocuğa, karşısındakini sağ koluyla
tutup üstünden savurmayı gösterdi. Hatta ikinci, üçüncü
ve sonraki bütün derslerde de hep aynı hareketi
yapıyorlardı. Çocuk bir gün hocasına, “Hocam ben çok
sıkıldım, artık başka hareketlere geçsek.” dedi. Hoca ise
bunu kabul etmeyerek, dünyada bu işi en hızlı yapan kişi
olmadıkça başka hareketlere geçemeyeceklerini söyledi.
Çocuk o kadar hızlanmıştı ki hocasını bile göz açıp
kapayıncaya kadar yerden yere vuruyordu. Bir gün hoca
elinde bir kâğıtla geldi. Kâğıtta, çocuğun gençler karate
şampiyonasına katılabileceği yazıyordu. Çocuk çok
şaşırdı. Ertesi gün salonda ilk rakibinin karşısına
çıkacakken heyecanla hocasına sordu, “Hocam, bu iş
nasıl olur? Ben sadece tek hareket biliyorum, kesin
kaybederim.” Hocası ise, “Sen sadece hareketi yap.”
cevabını verdi. Çocuk ringe çıktı ve hareketiyle rakibini
eledi. Hatta tek hareketle finale kadar çıktı. Finalde,
karşısında kendisinin iki katı birisi vardı. Önce çok
korktu ama yine bildiği hareketi yaparak son rakibini de
yendi ve şampiyon oldu. Sevinçle hocasının yanına koştu
ve sordu, “Hocam, nasıl olur anlamıyorum, sadece bir
hareket biliyorum, tek kolluyum ve şampiyon oldum.”
Hocası çocuğa baktı ve dedi ki “Senin yaptığın hareket,
karatedeki en zor hareketlerden biridir. Ve bir tek
savunması vardır, o da rakibin sol kolunu tutmak.”
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RÜZGÂR VE GÜNEŞ

Güneş ve rüzgâr, hangisinin daha güçlü olduğu
konusunda tartışırlar. Ve rüzgâr; “Sana benim daha güçlü
olduğumu kanıtlayacağım.” der. “Şuradaki yaşlı adamı
görüyor musun? Hani şu üstünde palto olan… Bahse
girerim o paltoyu üstünden, senden çok daha çabuk
söküp alabilirim.”
Bu denemeye razı olan güneş, bir bulutun arkasına
gizlenir ve rüzgâr, bir fırtına gücüyle esmeye başlar.
Ancak, rüzgâr şiddetini ne kadar artırırsa yaşlı adam da
paltosuna o kadar sarınır. Sonunda rüzgâr pes edip
durulur ve güneş, bulutun arkasından çıkarak yaşlı adama
sıcacık gülümser. Bunu gören yaşlı adamın yüzünde bir
hoşnutluk ifadesi belirir. Ve paltosunu çıkarır.
İddiayı kazanan güneş, rüzgâra;
“Dostluk ve nezaket her zaman haşinlik ve zorbalıktan
daha güçlüdür.” der.
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YAŞAM NEDİR?

Gökyüzünde dünyayı yaşarken, sonsuz özgürlüğümle
birlikte, yaşamı arıyordum ne olduğunu bilemeden... Bir
su damlasıydım, güneşin ışıklarında renklerle oynayan,
karanlıklarda yıldızlarla konuşan... Mutluydum rüzgârla
birlikte maviliğe savrulurken, mutluydum kuşlarla kanat
çırparken, mutluydum gökkuşağı olup renkleri saçarken...
Takılmışken bir bulutun peşine, görürdüm yaşayanları
yeryüzünde... Hepsi zamanla yarışır gibi, hep bir şeylerin
peşinde... Bazen bir kuşun kanadına karışır, uçardım
onunla, rüzgâra karşı çığlıklarla birlikte.
Yaşamı sorardım kuşlara, nedir diye. “Özgürlük” derlerdi
bana... “Göklerde özgürce kanat çırpabilmek, rüzgâra
başkaldırmak.” Ama yağmur yağdığında özgürlükleri
elinden alınır, ağırlaşan kanatları daha fazla çırpınamazdı
damlalar karşısında... Sığınırken bir kaya kovuğuna,
özgürlüklerini teslim ederlerdi yağmura, sessizce...
Karıştım bir gün yağmur damlalarının arasına, gücü
hissedebilmek için... Toprağa karışmak istedim,
çoğalmak istedim, azgın bir nehir olup akmak istedim,
deniz olmak istedim, yaşamı bulmak istedim, yaşam
olmak istedim... Terk ettim gökyüzünü güneşe veda
edemeden. Altımda gittikçe büyüyen yeryüzü, beni
kendine doğru hızla çekerken daha da büyüdüm,
çoğaldım. Koşmaya başladım, bir an önce toprağa
kavuşabilmek için. Yaşamı hissedebilmek için... Yaşam
olabilmek için...
Toprağa ilk dokunuş, ilk sarılış... Sıcaktı toprak,
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gökyüzünün olamadığı kadar... Beni sarmaladı şefkatle,
beni içine aldı sevgiyle... Sevdim onu. Seviyorum,
dedim, yaşamayı seninle birlikte... Toprağın
derinliklerinde, karanlık sıcaklıklarda güveni hissettim...
Zaman geçtikçe büyüdüm, çoğaldım. Yerimde duramaz
hâle geldim.
Güneşi özledim. Yıldızlara merhaba demek istedim. Terk
ettim toprağı. Sıcaklığını, şefkatini. Bir sabah çiçekler
açarken gökyüzünü gördüm yeniden. Öylesine mavi,
öylesine sınırsız, öylesine özgür...
Aktım, gittikçe büyüyerek... Beni sarmalayan toprağa
dokunarak aktım... Nereye gittiğimi bilemeden... Sadece
yaşamı öğrenebilmek için aktım. Benimle çiçekler açtı
ağaçlarda, topraktan otlar fışkırdı delicesine. Ben onlara
yaşamı sunarken, cevap veremediler bana “Yaşam
nedir?” diye sorduğumda. Büyümek istedim. Daha hızlı
akmak, denize kavuşmak istedim. Aktım gökyüzünün
görünmediği ıssız ormanların arasından, yıllardır
kımıldamaktan korkan taşları peşimde sürükleyerek,
başkaldırırcasına... Başakların rüzgârla dans ettiği
ovalara geldiğimde duruldum... Onları seyredebilmek
için yavaşladım. Sordum uçuşan kelebeklere yaşamı.
“Rüzgârla dans mı?” diye. Cevap vermediler bana.
Denizi aradım uzaklarda, görebilmek için köpürdüm,
taştım, ona bir an önce dokunabilmek için.
Sonra bir sabah, daha güneş ışıklarını serpmeye
başlamamışken dünyaya; uzaklarda maviliği gördüm.
Gördüm orada canlılığı, başkaldırmışlığı, hasreti...
Kavuşmak istedim bir an önce, sarılmak istedim...
Koynuna girmek istedim bir sevgili gibi. Yaşamı istedim
ondan. Dokunduğumda, balıklar kaçtı benden, suyum
karıştı denize... Bir oldum onunla...
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Ufacık bir damlaydım, bulut oldum, toprak oldum, deniz
oldum, okyanus oldum. Kapladım dünyayı canlılığımla.
Dalgalarla oynarken derinliklere karıştım. Derinliğin
sessizliğinde güzellikleri buldum. “Yaşam, gizlenmiş
güzellikler midir?” diye sordum denize. Cevap
alamadım... İnsan olmak istedim... Yaşamın ne olduğunu
öğrenirim diye. Döl oldum genç bir erkeğin ateşli
vücudunda. Yıldızlı bir gecede can oldum bir dişiyle.
Büyümeye başladım, içinde olduğum insana fark
ettirmeden. Büyüdüm, büyüdüm...
Aynı toprak gibi sıcak ve karanlık bu yer, bana güven
verdi, huzur verdi. Zaman geçtikçe, yerime sığamaz hâle
geldim. Güneşe sarılmak istedim. Yaşamı insanlara
sormak istedim. Işıkla tekrar kavuştuğumda özgürlüğümü
hissettim yeniden. Küçük bir su damlasıyken gezdiğim
gökyüzünü, yeniden görebilmek mutluluk verdi.
Büyüdüm zamanla. Diğer insanlarla birlikte, zamanla
birlikte... Sordum insanlara, “Yaşam nedir?” diye. Cevap
veremediler. Bir gün âşık oldum birisine, neden diye
sormadan kendime... Bir kuş gibi özgürce, bir nehir gibi
delicesine akarak, bir deniz gibi sınırsızca sevdim
birisini. O zaman anladım ki: YAŞAM SEVGİDİR...
SADECE SEVGİ.

BİR KUTU DOLUSU YAŞAM
Bir kutu dolusu yaşam gönderiyorum sana, sade bir
kurdeleyle süslenmiş. Çöz kurdeleyi ve kaldır yavaşça
kutunun kapağını...
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Kocaman bir fırça ve bin renk koydum kutuya, bir cennet
resmi yapıp içine gir diye.
Düşler serpiştirdim gizlice, düş kurmayı unutma diye. Bir
tane de elma şekeri yerleştirdim, içindeki çocuk yeniden
tadabilsin...
Güneşin batışını, billur suyun sesini, kırmızı gelinciklerin
saflığını, taze ekmeğin kokusunu ve bir gülümsemenin
sıcaklığını da sığdırdım. Ruhlarımız aç kalmasın diye.
Kutuya biraz da sevecenlik koydum, güçlü ol diye, çünkü
acımasız olan güçsüzdür. Beyaz bir güvercin uçup kendi
kondu kutuya, barışı ve özgürlüğü sunmak için.
Bir buket sevgi, bir yudum aşk ve yarım bir elma da
koymadan edemedim. Paylaşmayı anımsayalım diye.
Sevdiklerimize, onları sevdiğimizi söylemek için yarını
beklemeyelim. Hemen şimdi bunu yapalım diye.
Son olarak da bir kart iliştirdim kutuya, bak bu kartta
neler yazıyor:
“Bu kutunun kapağını her kaldırışında, yaşamla ilgili
yepyeni şeyler keşfedeceksin. Yaşamak için yarını
bekleme, al yaşamı kollarının arasına ve sımsıkı sarıl,
yaşamdan yalnızca almak yerine ona bir şeyler ver.
Kısacası bütünüyle ‘insan’ ol. Unutma!
Yaşam, dokuması henüz tamamlanmamış, olağanüstü
güzellikte bir duvar halısıdır ve sana ait olan boşluğu
yalnız sen doldurabilirsin. Kimseyi kırmamak ve
üzmemek şartıyla istediğin her şeyi dene.
Bir gün sonsuzluğun bulutlarına oturduğunda, ne aklın
kalsın ne de kırık bir yürek.”
DÜNYAYI DÜZELTMEK İÇİN
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Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra, pazar sabahı
kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün
miskinlik yapıp evde oturacağını hayal ediyordu.
Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve parka ne
zaman gideceklerini sordu.
Baba, oğluna söz vermişti; bu hafta sonu parka
götürecekti onu ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden
bir bahane uydurması gerekiyordu.
Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya
haritası gözüne ilişti.
Dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna uzattı:
- Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim.
Sonra düşündü: “Oh be, kurtuldum! En iyi coğrafya
profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar
düzeltemez.”
Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu, babasının yanına
koşarak geldi:
- Babacığım, haritayı düzelttim. Artık parka gidebiliriz!
Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de
hayretler içindeydi ve oğluna bunu nasıl yaptığını sordu.
Çocuk, şu ibretlik açıklamayı yaptı:
-Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı.
İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden
düzelmişti.

MOTİVASYONCU JERRY
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Jerry, çevresindekilerin çok sevdiği insanlardan biriydi.
Keyfi hep yerindeydi. Her zaman söyleyecek olumlu bir
şey bulurdu. “İyisini al, kötüsünü bırak!” kaidesince hep
iyi şeylere odaklanmıştı. Hatta bazen etrafındakileri
çıldırtırdı bile, “Bu adam bu hâlde bile iyimser
olabiliyor.” derlerdi. Birisi “Nasılsın?” dese, “Bomba
gibiyim!” diye cevap verirdi hep. “Bomba gibiyim!”
Jerry, fıtri bir motivasyoncuydu.
Yanındaki insanlardan biri o gün sıkıntılıysa Jerry,
yanına koşar, duruma nasıl olumlu bakılacağını anlatırdı.
Bu tarzı, fena hâlde düşündürüyordu beni. Bir gün
Jerry’ye gittim, “Anlayamıyorum! Nasıl her zaman, her
şartta bu kadar olumlu bir insan olabiliyorsun? Nasıl
başarıyorsun bunu?” diye sordum. Şu ilginç cevabı verdi:
“Her sabah kalktığımda kendi kendime ‘Jerry, bugün iki
seçimin var: Havan ya iyi olacak ya da kötü!’ derim. Her
zaman havamın iyi olmasını seçerim. Kötü bir şey
olduğunda yine iki seçimim var. Kurban olmak ya da
ders almak. Ben, başıma gelen kötü şeylerden ders
almayı seçerim. Birisi bana bir şeyden şikâyete
geldiğinde, yine iki seçimim var. Şikâyetini kabul etmek
ya da ona, hayatın olumlu yanlarını göstermek. Ben
olumlu yanlarını göstermeyi seçerim.”
“Yok yahu!” diye dalga geçtim. “Bu kadar kolay yani...”
“Evet, kolay.” dedi Jerry. “Hayat seçimlerden ibarettir.
Her durumda bir seçim vardır. Sen her durumda nasıl
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davranacağını seçersin. Havanın, tavrının iyi ya da kötü
olmasını seçersin. Yani sen hayatını nasıl yaşayacağını
seçersin.”
Jerry’nin sözleri beni çok etkiledi. Onu uzun yıllar
görmedim. Fakat hayatımdaki talihsiz hadiselere
dövünmek yerine olumlu seçimler yaptığımda hep onu
hatırladım. Yıllar sonra Jerry’nin başına çok vahim bir
felaket geldi. Soygun için eve giren hırsızlar, Jerry’i delik
deşik etmişler. Ameliyatı on sekiz saat sürmüş, haftalarca
yoğun bakımda kalmış. Taburcu edildiğinde, kurşunların
bazıları hâlâ vücudundaymış. Ben onu olaydan altı ay
sonra gördüm. “Nasılsın?” diye sorduğumda, “Bomba
gibiyim!” dedi, “Bomba gibi!”
“Olay sırasında neler hissettin Jerry?” diye sordum,
cevap verdi:
“Yerde yatarken iki seçimim var diye düşündüm: Ya
yaşamayı seçecektim ya ölümü. Ben yaşamayı seçtim.”
“Korkmadın mı? Şuurunu kaybetmedin mi?”
“Ambulansla gelen sağlık görevlileri harika insanlardı.
Bana hep ‘İyileşeceksin merak etme!’ dediler. Ama acil
servisin koridorlarında sedyemi hızla sürerlerken,
doktorların ve hemşirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk
defa korktum. O gözler bana, ‘Bu insan ölmüş!’ diyordu.
Bir şeyler yapmazsam biraz sonra ölü biri olacaktım.”
“Ne yaptın?”
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“Kocaman bir hemşire yanıma yaklaştı ve bağırarak,
herhangi bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu.
‘Evet.’ diye cevap verdim. ‘Var.’ Doktorlar ve hemşireler
merakla sustular. Derin bir nefes alarak kendimi topladım
ve bağırdım: ‘Benim kurşunlara alerjim var!’ Doktor ve
hemşireler gülmeye başladılar. Tekrar bağırdım: Ben
yaşamayı seçtim. Beni bir canlı gibi ameliyat edin.
Otopsi yapar gibi değil!”
Jerry, sadece doktorların büyük ustalıkları sayesinde
değil, kendi olumlu tavrının da büyük katkısıyla yaşadı.
Yaşaması bana yeni bir ders oldu. Her gün, hayatımızı
dolu dolu yaşamayı seçme şıkkımız ve hakkımız
olduğunu ondan öğrendim ve her şeyin kendi
seçimlerimize bağlı olduğunu da.

(Francie Baltazar SCHARTZ)

AYÇİÇEĞİ
Ayçiçeği güneşe âşık olunca, gülmekten kırılmış bütün
bitkiler. “Güneş, gökyüzündeki tahtından bir an bile
ayrılmaz. Kudretli ve ulaşılmazdır. Sen kim, o kim?
Vazgeç bu sevdadan.” demişler hep bir ağızdan. Ayçiçeği
sesini çıkarmamış. Sevdalı gözlerini dikmiş güneşe,
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bakmış bakmış.
Uzun müddet hiçbir şeyin farkına varmayan güneş,
nihayet bir gün, ayçiçeğinin bakışlarını hissetmiş
üzerinde. Önce geçici bir heves sanmış ama zamanla
yanıldığını anlamış. Ayçiçeği öyle inatçıymış ki güneş
tahtını nereye taşıdıysa, yılmadan usanmadan o yöne
çevirmiş başını.
Derken bir öğleden sonra, artık bu takipten bıkan güneş,
sapsarı gazabıyla kavurmuş ayçiçeğini. Daha ayçiçeğinin
üzerinde simsiyah duman tüterken, insanlar akın etmişler
olay mahalline. “Yaşasın!” demiş içlerinden biri. “Şimdi
ne güzel çitleriz bu aşkı.”
Aynı gece, televizyonun karşısında acıklı bir aşk filmine
gözyaşı dökerken, çitlemişler ay çekirdeklerini.

ADAYI SEVMEK

Zamanın birinde bir adam varmış. Geçmiş zamanlarda
çok acı çekmiş. Bu acılardan kurtulmak için birçok yol
denemiş ama başaramamış. Bakmış olmayacak, tek
başına gemiye atlayıp denize açılmış. Yanına; kırık
kalbinden çıkardığı cesaret, umut ve sevgiyi de almış.
Issız bucaksız masmavi denizde yalnızlığın, ağır hasarlı
kalbine ilaç olabileceğini düşünmüş. Yelkenlerini açmış
ve rüzgâra güvenmiş. Götürdüğü yeri hiç sormamış.
Yolda yunuslara, kuşlara rastlamış. Yalnızlığını ve
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kalbinin özlem duyduğu duyguyu yunuslara ve kuşlara
açmış. Yunuslar ve kuşlar, bu temiz kalpli insanın hâline
çok üzülmüşler. Kalbinin eskisi gibi cıvıl cıvıl, etrafına
neşe saçan hâline dönmesi için ellerinden geleni
yapmışlar. Zamanla bu adam, kuşların ve yunusların
yardımı ve kendi içindeki yalnızlığıyla kalbinin hasarını
tamir etmiş. Kalbi devamlı kendini yenilemiş ve artık
sevmeye, sevilmeye aç hâle gelmiş. Ama adam yanına
aldığı cesareti, umudu ve sevgiyi yeni onardığı kalbine
geri koymamış. Derken günün birinde rüzgâr, adamı bir
adaya doğru sürüklemiş. Adam rüzgâra güvendiği için
bunu yadırgamamış. Adaya yaklaştıkça ona huzur
verdiğini hissetmiş. Ada, adama çok sevimli gelmiş.
Gerçekten de öyleymiş. Zaten yolculuğu boyunca böyle
bir adaya denk gelmemiş. Öyle bir adaymış ki denizin
ortasında parlıyormuş. Çok etkilenmiş ve adaya çıkmaya
karar vermiş.
Tam o sırada bir fırtına çıkmış. Öyle bir fırtınaymış ki
adamın adayı keşfetmesine, kalbinin adaya girmesine izin
vermiyormuş. Adam inatla kalbini ve rüzgârı dinleyerek
adaya çıkmayı ve artık bu yalnızlığın son bulmasını
istiyormuş. Ama fırtına, adamı engellemiş ve gemi
parçalanmaya başlamış. İlk önce adamın yanına aldığı
cesaret düşüp kırılmış. Daha sonra sevgi denize düşmüş
ama o kadar kuvvetli olmasına rağmen fırtına, sevginin
adaya ulaşmasına engel olamamış.
En son adamın elinde umut kalmış. Adam, umudun
kaybolmasını istemiyormuş. Bakmış fırtına çok kuvvetli,
umudu, yenilediği kalbine gömüp adanın biraz uzağına,
fırtınanın etkilemediği bir yere sığınmış. Fırtınaya fark
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ettirmeden kalbindeki umuduyla ve adaya doğru giden
sevginin adaya ulaşmasını ümit ederek başlamış
beklemeye...

BADEM AĞACI GİBİ YAŞAMAK

Orta boyda, mütevazı bir ağaçtır badem ağacı. Tek başına
yalnız ve ayakta; yaşama, insanlara açık. Dileyen sırtını
yaslasın, dileyen gölgesinde rahatlasın, dileyen
meyvesinden toplasın diye. O orada her zaman isteyen ve
dileyene açık; doğanın verdikleri ile ayakta. Baharda
coşkulu yemyeşil, hazanda hüzünlü sapsarı, kışın yalın
soğukta, her an yaşamı duyumsamakta. Yağmurla
yıkanan, güneşle aydınlanan kollarında kuşlar, cıvıl cıvıl.
Bazen yaramaz bir çocuk, gövdesine adını kazır, canı
yanar, derisi soyulur. Olsun! Çocuk bilmez ki canının
yandığını, o yine sarar kabuğunu yaşamın gücüyle. Yeter
ki sökmesinler kökünü, koparmasınlar toprağından.
Sökseler de toprağından kap olur, ocakta yanan ateş olur,
değişir, parçalanır, dağılır yaşam içinde yaşamla.
Ya biz! Neden yaşamayız bir badem ağacı gibi? Çok mu
zor, gönlünü sevgilere, yaşama açmak? Üzerinde
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dolaştığımız dünyayı ve onun üzerinde dolaşan her şeyi
sevmek, gönlünde olanı sevgi ile vermek. Sevinci,
mutluluğu, hüznü, acıyı paylaşmak, dertlere çare
olmak… Yalnız seven gözlerle bakmak yaşama,
çalışmak, bilmek, öğrenmek, gelişmek ve vermek
yaşamdan aldığını sevgi ile yaşama, çok mu zor? Zor
öyle mi? Haydi bak, daha dikkatli bak yaşama. Nasıl da
kolaylık yanı başında zorluğun; değil mi? Sevdikçe
gönlümüzde açan çiçekler, badem ağacının ki kadar
güzel, meyvesi onun ki kadar faydalı. Badem ağacı ve
insanoğlu, biçimi farklı, işlevi farklı ama ikisi de dünyalı;
birlikte örülmüş kaderi, birbirinden ayrı olamayan,
bütünü tamamlayan çok renkli, çok sesli, çok biçimli bir
yaşam.
Ağaçlar, kuşlar, çiçekler, dikkatli bakarsak neler
öğretirler bize yaşamın doğal yasaları ile ilgili. Sever,
korur, kucaklarsak hepsini, neler verirler bize, dünyada
mutlu olalım, rahat edelim birlikte diye.
İşte yeni bir gün şafakta uyanan doğa gibi sakin, dingin,
cıvıltılı. Badem ağacı ve biz, yaşama kollarını sevgi ile
açmış günü beklemekteyiz. Gelen günü güzel, faydalı,
mutlu ve yaşamla bir yapabilmek için.
(Gülce)

NE GÖRÜYORSUNUZ?
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Harp sırasında kocam, New Mexiko’daki Mojave
Çölü’ne gönderilmişti. O, çölde tatbikata katılırken,
yanında olabilmek için ben de çölün yolunu tuttum.
Kendimi cehennemin kucağına atmıştım.
Ortalık yanıyordu. Küçük bir kulübede oturuyordum ve
yanında olmak için tehlikeye atılarak geldiğim kocamı
unutmuş, can derdine düşmüştüm.
Kâğıda, kaleme sarılıp, babama bir mektup yazdım.
“Gelin, beni buradan alın.” dedim. “Burada
yaşamaktansa hapishanede yaşamayı tercih ederim.”
Babamı beklerken cevabı geldi. Sadece iki satır yazmıştı:
“İki adam hapishane penceresinden dışarıya baktı. Biri
çamuru gördü, diğeri yıldızları.”
Bu iki satırı okuyunca, utancımdan kıpkırmızı kesildim.
Ben hep çamuru görmüştüm. Hâlbuki yıldızlar da vardı.
Derhâl yerlilerle dost oldum. Kilimlerine, çanak ve
çömleklerine olan hayranlığımı belirttim. Turistlere para
ile vermeye yanaşmadıkları kıymetli eşyalarından
bazılarını bana hediye ettiler.
Kaktüsleri, yukka ve erguvan ağaçlarını inceledim. Kır
köpeklerini tanıdım. Çöl gurubunu seyrettim. Çöl,
yüzlerce yıl önce deniz dibi olduğundan, kumun içinde
deniz hayvanlarının kabuklarını aradım.
Ne değişmişti de dün nefret ettiğim çöle, bugün
bağlanmıştım?
Çöl mü değişmişti? Hayır. O yine kavuruyordu. Yerliler
mi değişmişti? Hayır. Onlar, yine İngilizce
bilmiyorlardı...
Sadece ben değişmiştim.
Pencereden kafamı uzatmış ve yıldızları görmüştüm.
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(Thelma THOMPSON)

MİSKET TEORİSİ

Genç adam, yoğun iş temposundan iyice bunalmıştı.
Vakit akşama yaklaşıyordu ama mesai kavramına çok
yabancı olduğu için, evine ne zaman gideceği belli
değildi. Başını iki elinin arasına aldı, gözlerini sıkıca
kapadı. Çok para kazanıyordu. Yöneticiydi, birçok
insanın imrenerek baktığı bir konumdaydı. Ama yaşadığı
hayatı hayat olarak görmüyordu. “Bu ne biçim hayat
böyle!” diye söylendi kendi kendine.
Hafta sonlarında dahi evine gidemiyordu. Toplantılar, iş
seyahatleri, yazışmalar ve koşuşturmacayla geçen bir
hayat. Ailesine, çocuklarına vakit ayıramıyordu. Pek çok
yakın dostunun adını dahi unutmuştu.
Bu karamsarlık içinde kıvranırken, birden
çekmecesindeki küçük radyosu aklına geldi. Radyoyu
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açtı. Çalan müzik parçasıyla biraz rahatladığını hissetti.
Müziğin ardından yaşlı bir adamın konuşmasıyla
gayriihtiyari radyoyu kapatmak istedi. Ama birden durdu.
İlginç bir teoriden söz edeceğini söylüyordu yaşlı adam.
“Bin misket teorisi”ni anlatacaktı. Merakla dinlemeye
başladı. “Bir gün oturdum ve biraz aritmetik yaptım.
Ortalama bir kişinin yetmiş beş yaşına kadar yaşadığını
varsaydım. Biliyorum, bazıları daha çok bazıları da daha
az yaşar. Ama biz yetmiş beş sene yaşadığını düşünelim.
Bir yılda 52 hafta olduğu için, 75’i 52 ile çarptım ve
ortalama ömre sahip bir insanın, tüm hayatında
yaşayacağı cumartesi sabahı sayısı olarak 3900 rakamına
ulaştım. Şimdi beni iyi dinleyin. En önemli kısmına
geliyorum. Bütün bunları ayrıntılı olarak düşünmeye elli
beş yaşında başlamıştım. Yaptığım hesaba göre bu yaşa
kadar 2180’in üzerinde cumartesi yaşamıştım. Ve eğer
yetmiş beş yaşına kadar yaşarsam, yaşayacağım
cumartesi sayısı sadece bin adet olacaktı. Bir oyuncak
dükkânına gittim ve dükkânda bulunan tüm misketleri
aldım. 1000 adet misketi bir araya getirmek için üç tane
daha oyuncakçı dükkânını ziyaret ettim. Bunları eve
getirdim ve atölyemdeki radyomun yanında duran büyük,
şeffaf bir kavanozun içine hepsini doldurdum. O günden
sonra, her cumartesi kavanozdan bir tane aldım.
Misketlerin azaldığını gördükçe, hayatımdaki önemli
şeyleri daha fazla düşünmeye başlamıştım. Anladım ki
dünyadaki zamanımın akıp gittiğini seyretmek kadar,
önceliklerimi düzene koymama hiçbir şey yardım
edemez.” Yaşlı adamın anlattıkları öylesine etkiliydi ki
genç iş adamı âdeta dünyadan kopmuş, radyoya
kilitlenmişti. Yaşlı adam şu cümlelerle konuşmasını
tamamladı: “Programı kapatmadan önce, şimdi size son
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bir şey daha anlatacağım. Bu sabah kavanozun içindeki
son misketi de aldım. Eğer önümüzdeki cumartesiye
kadar yaşarsam, bana biraz daha zaman verilmiş olacak.
Unutmayın, hepinizin kullanabileceği en önemli şey,
biraz daha fazla zamandır.”

YAŞANMIŞ SIRA DIŞI BİR ÖYKÜ

Genç ev hanımının cuma öğleden sonra kapısı çalındı.
Kapıda, kitap satan genç bir kadın vardı. Genç kadın,
çocuklar için kitap sattığını ve izin verirse içeri girerek
kitapları tanıtabileceğini söyledi.
Genç ev hanımı, çocukları olduğunu düşünerek satıcı
kadını içeri aldı. Kitaplar, hikâye ya da masal kitabı
değildi. Grolier’in hazırladığı, “Çocuk Psikolojisi
Kitaplığı” isimli bir kitap setiydi. Çocuklarla ilgili
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herhangi bir sorun yaşandığında, kitapta bu sorunla ilgili
hikâyenin bulunarak çocuklara okunması sayesinde
çocukların, ne yapıp yapmayacakları konusunda bir
kıssadan hisse çıkarması söz konusuydu. Örneğin, çocuk
yalan söylerse, kitapta yalan söylemenin ne kadar yanlış
bir şey olduğuna dair bir çocuğun hoşuna gidecek ve
dürüstlük konusunda ders verecek kısa bir hikâye vardı.
Satıcı kız yumuşak bir üslupla, ikna edici bir şekilde
kitapları tanıttı. Kitapların tutarını söylediğinde, Mary
ismindeki genç ev hanımının gözleri yaşla doldu.
Kitapları mutlaka almak istiyordu ama kitapların tutarı
onun için çok yüksekti. “Bunlar bizim satın
alamayacağımız kadar pahalı.” dedi, gözleri kızarmış
durumda.
Satıcı genç kadın, “Üzülmeyin belki bir formül buluruz.”
dedi. “İsterseniz, kitaplar sizde hafta sonu kalabilir.”
“Çok güzel ama yine de alamam ki.”
Satıcı kadın, “Eğer hafta sonu bu kitaplardan on set
satabilirseniz, bu seti size hediye ederim.” dedi. Mary,
“Gerçekten mi? Bu harika!” diyerek sevindi. En azından
kitapları alabilmesi için bir şansı vardı. Bir vakıf için
gönüllü olarak çalışıyordu; vakıfla ilişkisi olan, anne
olarak bildiği herkesin telefonunu aldı ve tüm hafta
sonunu kitapları satmaya çalışarak geçirdi. Kitaplara öyle
inanmıştı ki görüştüğü insanlar, kitapları hiç görmeden
satın almaya karar vermişlerdi. Satıcı genç kadın,
pazartesi günü geldiğinde, kitapları alacak kişilerin
telefonlarını ve adreslerini verdi. Satıcı genç kadın,
“İnanılmaz. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim.”
diyerek Mary’yi tebrik etti. Daha sonra sözlerine devam
etti: “Mary, bizim şirket için çalışmak ister misin?”
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Mary’nin onaylayan bakışlarını görünce, “Yarın sabah
birlikte başlarız o zaman.” dedi.
Mary ve satıcı kadın, ertesi gün birçok evi ziyarete
gittiler; birçok kapı yüzlerine kapandı; birçoğu da
ilgilenmedi. Gün bittiğinde elleri bomboştu. Satıcı da
Mary’ye, bir satıcının otomobil kullanmayı bilmesi
gerektiğini ve ona isterse o akşam otomobil kullanmayı
öğretebileceğini söyledi. O akşam, trafiğin çok sıkışık
olduğu iş saatinde Mary, eve kadar kendi sürdü arabayı.
İzleyen dokuz ayda Mary, 25 bin dolarlık kitap satarak,
şirketin en çok kitap satan yıldız satıcılarından biri oldu.
Ancak müşteriler, kitapların işe yaramadığından şikâyet
ediyorlardı.
“Kitapları aldık ama hiçbir işe yaramadı. Çocuklar hâlâ
bildiklerini yapıyorlar.”
“Kitapları onlara okuyor musunuz?”
“Yoo...”
Bu diyaloglardan şevki kırılan Mary, işten ayrıldı ve
Mary Kay Kozmetikleri isimli işini kurdu. İzleyen
yıllarda Mary Kay, Amerika’nın en başarılı iş kadını
seçildi. 375 bin güzellik danışmanı ve yıllık 2 milyar
dolar ciro ile Mary Kay, iş dünyasında bir efsaneye
dönüştü.
Günlük yaşamda ayağımıza kadar gelen binlerce hediye
var. Bir şeye gerçekten inanmak, bir şeyi gerçekten
istemek ve sıra dışı düşünme becerisine sahip olmak,
sadece bizim değil, başka birçok insanın kaderini
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değiştiriyor. Eğer satıcı Ida Blake, Mary Kay, “Bizim bu
kitapları alacak gücümüz yok.” dediğinde çıkıp gitseydi,
ne on set kitap satabilecekti ne de şirketine izleyen dokuz
ayda ekstra 25 bin dolarlık satış kazandıracaktı. Mary
Kay, bir ev hanımı olarak kalacak ve 375 bin güzellik
danışmanına iş sahası açamayacak, tanıtılan ürünlerin
üretilmesi için çalışanlara iş fırsatı yaratamayacak, dahası
Mary Kay’in bakım ürünlerini kullanarak kendini iyi
hisseden kadınlar olmayacaktı.
“İmkânlar ya da fırsatlar yok.” diye bir şey yok.
İmkânları ve fırsatları sıra dışı bir şekilde kullanmayı
öğrenememiş insanlar var.

DÖRT DAKİKA İÇİN BİLE OLSA OKUYABİLMEK

Evden acele ile çıkmıştım. Koşar adımlarla metroya
doğru ilerlerken, bir yandan öğrencilere vereceğim dersin
planını yapıyor, bir yandan da çiseleyen yağmurda
ıslanmamaya çalışıyordum. Yürüyen merdivenlerle metro
istasyonuna indim. Trenin gelmesine iki üç dakika vardı.
Bu treni kaçırırsam, on dakika daha beklemem
gerekecekti ve dersime geç kalacaktım. Adımlarımı
sıklaştırmaya, neredeyse koşmaya başladım. Elimde
çanta olmasa, belki de koşacaktım.
Metroda benimle aynı yönde ilerleyen birisinin, elindeki
uzunca değnekten çıkan, “tak, tak, tak” sesleri, telaşımı
156

ve kafamdaki düşünceleri birden unutturdu. Belli ki onun
da acelesi vardı. Sırtındaki büyükçe çantası ve elindeki
değneği ile neredeyse benim kadar hızlı adımlarla
ilerliyordu. Biraz dikkatlice bakınca bu kişinin bir bayan
ve aynı zamanda da görme özürlü olduğunu anladım.
Kendi kendime, “Acaba onun telaşı neden?” diye
sordum. Belki de dünyayı hiç görmemişti. Özürlü hâliyle
tek başına ilerlese de tavırları ve yürüyüş şekli ona,
kendisine çok güvenen bir insan görünümü veriyordu.
Acaba acele bir işi mi vardı?
Bir anlık her şeyi unuttum. Sanki her şey ağır
çekimdeymiş gibi hareket etmeye başladı. Onun,
değneğiyle sağını solunu kontrol ederek önüne
çıkabilecek engelleri anlaması, kendine yol açması, belki
de yaşama azminin bir göstergesi idi. Merdivenlere
yaklaştığımızı hissettim. “Acaba merdivenlerden inerken
kendisine yardım etsem mi?” diye düşünürken o,
merdivenlerden inmeye başladı. Sanki dünya dümdüz
olmuş, karşısında hiçbir engel kalmamış gibi
merdivenlerin sonuna geldi. Acaba, değneğinin ucunda
onu yönlendiren bir şey mi vardı ya da bu bayan bir şaka
mı yapıyordu? Kafamdaki düşünceleri toparlamaya
çalışırken, metro durağına geldiğimi fark ettim.
Merakım, beni bu bayanın yanına çekti ve onunla aynı
kompartımana bindim. Oturduğu koltuğa iyice
yerleştikten sonra, değneğini katlayıp, hızlı bir şekilde
çantasının ön bölmesine koydu. Çantasının başka bir
bölmesini açarak, büyükçe bir şeyi çıkarmaya çalıştı.
Acaba bir walkman veya yiyecek içecek gibi bir şey mi
çıkaracak diye düşünürken, kalbimden de acıma
157

duygularının yükseldiğini hissettim. Belki de dünyayı
görmeyi ne kadar çok istiyordu; ağaçlar, evler, araçlar,
insanlar ve gözler... Görecek o kadar çok şey vardı ki.
O an için kendimi çok ayrıcalıklı hissettim. Göz, dünyaya
açılan bir pencereydi ve ben, onların kıymetini fazla
bilmiyordum. Ama ne kadar çok şey ifade ettiklerini o
bana anlatıyordu.
Bayanın çantasından çıkardığı kalınca, kitap türü bir
şeyin gözüme ilişmesiyle, bu düşüncelerimden sıyrıldım.
Acaba o çıkardığı bir katalog muydu diyecektim ki onun
görme özürlü olduğu aklıma geldi. Derken sayfaları
karıştırıp, parmaklarının uçlarıyla yoklayarak bir yerde
durdu. Herhâlde aradığı sayfayı bulmuştu. Hemen sağ
elinin işaret ve orta parmaklarını kabarık işaretler
üzerinde gezdirmeye başladı.
Kitap okuyordu... Fakat o görmüyordu ki! Birkaç saniye
daldım... Kitap okumak, yalnızca görenlere has bir şey
değil miydi? Anladım... O, gözleriyle değil; kalbiyle,
duygularıyla ruhuyla okuyordu. Ve kendimden utandım.
Aylardır çantamda taşıdığım ve üç beş sayfanın dışında
pek okumadığım kitap geldi aklıma ve yıllarca hiç kitap
okumayanlar.
Keşke onlar da insanı düşündüren, hatta utandıran şu
görüntüye şahit olsalardı.
Dünyada milyonlarca insan var. Ama okumak... Neden
ben... Aniden kesik kesik düşüncelerimden sıyrıldım. Bir
sayfayı okuyup bitirmiş ve diğer bir sayfaya geçmişti.
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Parmaklarını kabarık işaretler üzerinde ustaca
gezdirmesinden, bu işe yatkın birisi olduğu anlaşılıyordu.
Demek ki iyi bir okuyucu idi.
Ama ne okuyabilirdi ki? Binlerce kitap, dergi ve
gazetenin, görme özürlü olanlar için günlük, haftalık
olarak hazırlanması belki de mümkün değildi.
Anonsun uyarısıyla, ineceğim durağa geldiğimi anladım.
Daha dört dakika geçmişti ve bu kadarcık kısa bir sürede
dahi kitap okumak çok önemliydi. Bana bu dersi veren
görme özürlü o kadın da kitabını çantasına koymaya ve
durakta inmeye hazırlanıyordu. Az sonra tren durdu.
Önce onun inmesini bekledim. Değneği ile onca insanın
arasından “tak tak tak...” sesleri ile ilerliyordu.
Arkasından birkaç saniye baktım ve sanki değnekten
çıkan o “tak tak”lar beynimde, “Oku... Oku... Oku... Ve
şükret.” diye yankılanıyordu.

BALTAYI BİLEMEK

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam
sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş,
bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün
boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit
ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından birkaç saat
sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş.
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İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya
başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu
tempoda çalıştıktan sonra, ne kadar ağaç kestiklerini
saymaya başlamışlar.
Sonuç; ikinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci
adam öfkelenmiş, “Bu nasıl olabilir? Ben daha çok
çalıştım. Senden daha erken işe başladım, senden daha
geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu isin
sırrı ne?” diye sormuş.
İkinci adam, yüzünde tebessümle yanıt vermiş:
“Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken, ben
arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla,
daha az çabayla, daha çok ağaç kesilir.”
Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize
zaman ayırıp, yaşamımızı objektif bir bakışla gözden
geçirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek
için çaba göstermektir. Bu, zihnimizin, ruhumuzun,
karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir
koşuldur.
Delhi’deki ünlü tapınakta Sokrat’ın şu sözü yer alır:
“İnsan, Kendini Tanı.” Kendini tanımak, şu anda
olduğumuz noktayla, olmak istediğimiz nokta arasındaki
yoldur.
Kendini tanımak, kendimizi nasıl gördüğümüz ile
başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında fark olmaması
anlamına gelir. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı,
mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek
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için kendimize zaman ayırmalıyız.

BİR KELEBEĞİN DERSİ

Bir gün, kozada küçük bir delik belirdi; bir adam oturup,
kelebeğin saatler boyunca bedenini bu küçük delikten
çıkarmak için harcadığı çabayı izledi.
Ardından, sanki ilerlemek için çaba harcamaktan
vazgeçmiş gibi geldi ona. Elinden gelen her şeyi yapmış
ve artık yapabileceği bir şey kalmamış gibiydi.
Böylece adam, kelebeğe yardım etmeye karar verdi; eline
küçük bir makas alıp, kozadaki deliği büyütmeye başladı.
Bunun üzerine kelebek kolayca çıkıverdi. Fakat bedeni
kuru ve küçücük kanatları buruş buruştu.
Adam izlemeye devam etti; çünkü her an kelebeğin
kanatlarının açılıp genişleyeceğini ve bedenini taşıyacak
kadar güçleneceğini umuyordu.
Ama bunlardan hiçbiri olmadı! Kelebek, hayatının geri
kalanını, kurumuş bir beden ve buruşmuş kanatlarla
yerde sürünerek geçirdi.
Ne kadar denese de asla uçamadı.
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Adamın iyi niyeti ve yardımseverliği ile anlayamadığı
şey, kozanın kısıtlayıcılığının ve buna karşılık kelebeğin
daracık bir delikten çıkmak için göstermesi gereken
çabanın; Yüce Yaratıcı’nın, kelebeğin bedenindeki sıvıyı
onun kanatlarına göndermek ve bu sayede de kozadan
kurtulduğu anda uçmasını sağlamak için seçtiği yol
olduğuydu.
Bazen yaşamda tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey
çabalardır. Eğer Yüce Yaratıcı, yaşamda herhangi bir
çaba olmadan ilerlemenize izin verseydi, o zaman bir
anlamda sakat kalırdık. O zaman, olabileceğimiz kadar
güçlenemezdik. Asla uçamazdık.
Güçlü olmak istedim. Ve Yüce Yaratıcı beni
güçlendirmek için zorluklar yolladı.
Bilgelik istedim. Ve Yüce Yaratıcı bana çözmem için
sorunlar yolladı.
Başarı istedim. Ve Yüce Yaratıcı bana çalışmam için
zekâ ve kas gücü verdi.
Cesaret istedim. Ve Yüce Yaratıcı bana üstesinden
gelmem gereken sorunlar verdi.
Sevgi istedim. Ve Yüce Yaratıcı bana, Yardımcı olmam
için sorunlu insanlar yolladı.
İyilik istedim. Ve Yüce Yaratıcı bana fırsatlar yolladı.
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İstediğim hiçbir şeyi elde edemedim fakat ihtiyaç
duyduğum her şeyi elde ettim.

YAPAMAM

Önyargılarla ve korkularla kuşatılmış etrafımız. Elimizi
kolumuzu bağlayan, kımıldamamızı engelleyen işgalciler
bunlar. Ancak yıllar geçtiğinde, aslında ne kadar basit, ne
kadar gereksiz olduğunu görür ve esaret altında geçen
zamanlarımıza yanarız. Oysa bir cesaret yeter, aşağıdaki
hikâye için:
Birçok açıdan geleneksel bir ilkokul havasının
hissedildiği bir dördüncü sınıftı. Donna, emekliliğine
sadece iki yıl kalmış, küçük bir kasaba öğretmeniydi.
Ayrıca benim tarafımdan, bölge çapında düzenlenmiş
personel geliştirme projesine gönüllü olarak katkıda
bulunuyordu. Donna’nın işi, eğitim sürecine katılmak ve
sunulan kavramları uygulamaya koymaktı. Benim işim
ise, sınıf ziyaretleri yapıp, uygulamaya hız
kazandırmaktı. Arka sıralardan birine oturdum ve
izlemeye koyuldum. Bütün öğrenciler bir şeyler yazıp
karalıyordu. Benim yanımda oturan on yaşındaki kız
öğrenci, kâğıdını, “Ben yapamam.” cümleleriyle
doldurmuştu.
“Futbol topunu kaleye gönderemem.”
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“Üçlü sayılarda bölme işlemi yapamam.”
“Debbie’nin beni sevmesini sağlayamam.”
Sayfanın yarısı dolmuştu ve yazmaktan bıkmışa
benzemiyordu. Kararlılıkla ve ısrarla yazmaya devam
ediyordu. Öğrencilerin hepsi cümleler yazıyorlar ve
yapamadıkları şeyi tanımlıyorlardı.
“On atış üst üste yapamam.”
“Sol alanda vuruş yapamam.”
“Bir kurabiye ile yetinemem.” Ne olup bittiğini sormak
için öğretmenin yanına yaklaşınca, onun da yazmakla
meşgul olduğunu gördüm.
“John’un annesini zorla veliler gününe getiremem.”
“Kızımdan arabaya benzin koymasını isteyemem.”
“Alan’dan bileğini değil, kelimeleri kullanmasını
isteyemem.”
Öğretmenin ve öğrencilerin, “yapabilirim” şeklinde
olumlu cümleler kurmak yerine neden böyle bir
olumsuzluğa saplandığını düşünürken, oturduğum sıraya
geri döndüm. Öğrencilerin çoğu kâğıtlarını doldurmuş ve
başka kâğıda geçmişti.
Donna, “Elinizdeki kâğıdı bitirin ama başka bir kâğıda
geçmeyin.” diye seslenerek, egzersizin sonuna
geldiklerini vurguladı. Öğrenciler, kâğıtlarını öğretmen
masasının üzerindeki boş ayakkabı kutusunun içine
koydular. Bütün kâğıtlar toplanınca Donna, kendi
kâğıdını da kutuya koydu. Kutuyu kolunun altına aldı ve
kapıdan çıkıp, peşinde öğrencilerle koridorda ilerledi.
Donna, güvenlik odasına girdi ve elinde bir kürekle dışarı
çıktı. Bir elinde kürekle, bahçenin en uzak köşesine
164

doğru yol aldılar. Ve kazmaya başladılar. “Yapamam”
cümleciklerini gömeceklerdi. Kazma işlemi yaklaşık on
dakika sürdü, çünkü bütün öğrenciler sırayla
kazıyorlardı. “Yapamam” cümlecikleri kutusu, çukurun
dibine kondu ve üzeri toprakla örtüldü. Otuz tane on, on
bir yaş çocuğu, yeni kazılmış çukurun başında
bekleşiyorlardı. Donna, “Kızlar ve erkekler el ele tutuşun
ve başınızı eğin” diye seslendi. Çukurun başında halka
oluşturdular. Başlarını öne eğip beklemeye başladılar.
Donna, konuşmasına başladı.
“Arkadaşlar, bugün burada ‘yapamam’lar anısına
toplandık. Bir şekilde hepimizin hayatına girdi;
kimimizinkine az, kimimizinkine çok. ‘Yapamam’ları
sonsuz uykusuna göndermeye karar verdik. Erkek ve kız
kardeşleri olan ‘yapabilirim’, ‘yapacağım’ ve
‘yapıyorum’, hayatlarına devam ediyorlar. Onlar
‘yapamam’lar kadar ünlü, güçlü ve kuvvetli değiller.
Belki bir gün sizin de yardımınızla, dünyaya ayak izlerini
bırakabilirler. Umarım ‘yapamam’lar huzur içinde
yatarlar. İnsanlar, onlar olmaksızın hayatlarına devam
edebilirler. Âmin.”
Bu methiyeyi dinlerken, bu sembolik aktiviteyi,
öğrencilerin hiçbirinin unutmayacaklarını düşündüm.
Gerek bilinçten, gerekse bilinç dışından asla
silinmeyecek bir beyin egzersizi gibiydi. Sınıfta,
“yapamam”ların ebediyete intikalini keklerle, patlamış
mısırlarla ve meyve sularıyla kutladılar. “Yapamam” için
yapılmış kâğıttan mezar taşı, o yılın ana sınıfına asıldı.
Öğrencilerden biri unutup, “yapamam” dediğinde Donna,
bunu gösterdi. Öğrenciler de böylece “yapamam”ların
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öldüğünü hatırlayıp, yeni cümle kurmak zorunda kaldılar.

ZOR KAPIDAN GEÇMEK
Bir tanıdığını hastanede ziyarete giden genç bir adam,
hastanede yanlış koğuşa girmiş fakat orada yaşlı ve
yalnız bir hasta görünce onu öylece bırakıp gidememişti.
Yaşlı hastayla ilgilenip biraz hoşbeş eden adam, yüzü
kırışmış, ellerinin derisi aşınmış hastanın, en fazla
duruşundaki dinginlik, onur ve olgunluğu hayretle
karşılamıştı.
Genç adam, bir saat konuştuktan sonra vedalaşmaya
hazırlanırken, yaşlı hastanın söylediği bir söz, kendisine
büyük filozofların söylediği sözler kadar önemli
göründüğü için, o günden sonra herkese tekrarlayıp
duracaktı.
Şöyle demişti yaşlı ve yalnız hasta:
“Kötü günleri, diğerlerinden daha zor açılan kapılara
benzetirim. Fakat en zor açılan kapılar bazen en güzel
yerlere çıkarlar. Kapıyı açıp içeri girmeden fikir
yürütmek doğru olmaz.”

BİR İYİLİĞİN SEVİNCİ
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Soğuk bir mart günü, gece yarısı, vadinin ötesindeki bir
çiftlikten göğe doğru alevler yükselmeye başlamıştı.
Bütün köy apar topar yangın yerine doğru koştu. Çiftlik
sahibi, karısı ve küçük oğlu, yangının heyecanıyla dışarı
fırlamışlardı. Yangın, muhtemelen ocaktan sıçrayan bir
kıvılcımdan çıkmış; kısa zamanda bütün binayı,
ambarları, samanlığı ve ahırları kül hâline getirmişti.
Çiftlik sahibi, kederli bakışlarla son alevleri
seyrediyordu. Karısı ve oğlu, heyecandan titreyerek
ağlıyorlardı. Komşular da çok üzgündüler.
Birisi:
“Köyümüzde bir aile mahvoldu. Bu çok acı bir şey.”
dedi.
Bir başkası:
“Buna bir çare bulmalıyız. Yoksa sefalete düşmüş bir aile
seyretmekten biz de azap duyacağız.” dedi.
Köyün en yaşlısı:
“Üzülmeyin. Her şeye bir çare bulunur. Hele bir sabah
olsun.” diye nasihatte bulundu.
Ertesi gün bütün köylüler, kendi işlerini bırakıp yanan
çiftliğe geldiler. Kazma ve küreklerle yangın yerini
temizlediler. Hepsi, el birliğiyle iki hafta içinde çiftliği
yeniden inşa ettiler, ambarları ve samanlığı doldurdular.
Çiftlik sahibi ve karısı, gözyaşlarıyla köylülere teşekkür
ve minnetlerini bildiriyorlardı.
Köyün en yaşlısı:
“Minnet duymanıza gerek yok.” dedi. “Kalbimizde, sizin
düştüğünüz sefaletin acısını taşımakla, bir iyiliğin
sevincini taşımak arasında bir seçim yapmak
zorundaydık, o kadar.”

167

SOĞUK SÜT
Yaşlı bir adam, bronşite yakalandığı için, doktorlar
kendisine sıcak ve tatlı içecekler almasını önermişti.
Öz evladıymış gibi bu yaşlı adama göz kulak olan komşu
kadın, günlük ziyareti sırasında onu bir bardak soğuk
sütle kahvaltı yapar hâlde görünce üzülmüştü; süt dolu
bardağı ihtiyarın elinden zorla alarak:
“İşte reçete!” dedi. “Buna uyman gerek. Bu süt soğuk,
görmüyor musun? Hastalığının azmasını mı istiyorsun?”
“Hayır sevgili kızım, hayır!” dedi yaşlı adam. “Emin ol,
bu soğuk süt beni hasta etmez.”
“Siz de emin olun ki” dedi kadın, “boğazınız ve
ciğerleriniz için bu soğuk süt fazlaca zararlı. Isıtmaya
üşeniyor musunuz? Üstelik küçük bir sobanız da var.”
“Biliyorum kızım, biliyorum, fakat...”
“Fakat yakmaya üşeniyorsunuz.”
“Eh!”
“Madem siz üşeniyorsunuz, ben her sabah erkenden gelip
sobanızı yakacağım.”
Kadın, eline aldığı bir kibritle sobayı yakmaya
hazırlanırken, yaşlı adam yalvarırcasına:
“Hayır, hayır evladım.” dedi. “Rica ediyorum, ne olursun
sobayı yakma!”
Kadın, bu söze itibar etmek niyetinde değildi. Kararlı bir
ses tonuyla:
“Hiç de...” dedi ve hemen kibriti ateşledi.
Bunun üzerine yaşlı adam, sobayı yakmasını engellemek
için heyecanla kadının kollarına doğru atıldı:
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“Dur, dur! Gerçeği açıklayacağım.”
Kadın şaşkınlıkla:
“Ne gerçeği?” diye sordu.
“Gerçek şu ki dışarıda çatının altında, tam da soba
borusunun çıktığı yerde serçe yuvaları var. Biz sütümüzü
sıcak içelim diye sobayı yaktığımızda, onların ocağını
söndürmüş olacağız.”

HAYIRLI EVLAT
Brooklyn’de ihtiyar bir adam, yolda karşıdan karşıya
geçerken birden fenalık geçirmiş ve yere yığılmıştı.
İhtiyarı hemen ambulansla hastaneye kaldırdılar. Adam
hastanede baygın hâlde yatarken oğlunu sayıklayıp
duruyordu.
Hastane görevlileri, hastanın cebinde buldukları bir
mektup sayesinde ihtiyarın Kuzey Karolina’daki bir
askerî üstte görev yapan denizci bir oğlu olduğunu
öğrendiler. Durum, Brooklyn Kızılhaç Merkezi’ne
bildirildi. Onlar da haberi Kuzey Karolina Kızılhaç
Merkezi’ne ilettiler.
Hastanın durumu ağır olduğu için mesajı bir an önce
askerî üsse yetiştirmek gerekiyordu. Bir Kızılhaç
görevlisi ile bir subay cipe atlayıp, delikanlıyı aramaya
gittiler ve onu çamurlar içinde tatbikat yaparken buldular.
Vakit kaybetmeden cipe bindirip havaalanına götürdüler.
Genç adam, hastane kapısından içeri adım attığında hava
iyice kararmıştı. Heyecanı, yorgunluğunu da
bastırıyordu. Bir hastabakıcı, onu hastanın yanına
götürdü ve adama:
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“Oğlunuz geldi.” dedi.
Görevli, hasta gözlerini açıncaya kadar, bu cümleyi
birkaç kez tekrarlamak zorunda kaldı.
İhtiyar adam narkozun etkisiyle, karşısındaki üniformalı
genci sisler arasından görüyor olsa gerekti. Elini belli
belirsiz uzattı. Asker, kuvvetli parmaklarıyla ihtiyarın
titrek ellerini, cesaret vermek ister gibi şefkatle sıktı.
Sonra, hastabakıcının getirdiği iskemleyi yatağın önüne
çekti ve beklemeye koyuldu. Hastanede geceler bitmek
bilmiyor, bununla beraber asker, yarı karanlık odada
oturuyor, ihtiyarın ellerini avuçları içinde tutarak hastaya
biraz ümit, biraz cesaret vermeye çalışıyordu.
Hastabakıcı ne zaman odadan içeri girse, delikanlıyı aynı
vaziyette buluyordu. Birkaç kez genç adama, dışarı çıkıp
biraz dinlenmesini söylemiş ama sözünü dinletememişti.
Genç asker, gözünü ihtiyardan ayırmıyor; ne giren
hastabakıcıya bakıyor ne de koridordan gelen gürültülere
kulak veriyordu.
Hasta, gece boyunca askerin ellerine sarılarak yattı ve
gün doğarken can verdi. O zaman genç adam, ihtiyarın
elini yatağa bıraktı ve gidip hastabakıcıyı çağırdı. Sonra
da bekleme odasına geçti.
Hastabakıcı, gerekli işlemleri yaptıktan sonra askerin
yanına gelerek başsağlığı dilemek istediğinde, genç adam
onun sözünü kesti ve:
“Kimdi bu adam?” diye sordu.
Hastabakıcı hayretle:
“Babanız değil miydi?” diye soruyla karşılık verdi.
“Hayır.” dedi genç adam. “Onu hayatımda ilk defa
gördüm.”
“Ama niye sizi yanına götürdüğümde bunu bana
söylemediniz?”
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“İçeri girer girmez, bu işte bir yanlışlık olduğunu
anladım. Ama ihtiyar, oğlunu sabırsızlıkla bekliyordu.
Ölmeden önce onu son defa görmek istiyor olduğu
belliydi. Zavallı adam öyle uyuşuk bir hâldeydi ki oğlu
olmadığımı fark edemezdi. Ben de adamın oğlunun
yerini alabilir, son saatlerini huzur içinde geçirmesine
yardımcı olabilirim diye düşündüm.”

TAPINAK YONTUCUSU
Vaktiyle, inşaat hâlindeki büyük bir binanın yakınından
geçen bir adam, şantiyenin bir kenarında taş yontan iki
kişi gördü ve ilkine yanaşıp sordu:
“Burada ne yapıyorsunuz?”
“Ben taş yontucuyum” diye cevap verdi adam. “Burada
bir bina yapıyorlar, ben de onlar için taş yontuyorum.”
Meraklı adam, az ilerdeki diğer taş yontucuya yaklaşıp,
ona da aynı soruyu sordu:
“Burada ne yapıyorsunuz?”
İkinci taş yontucu şöylece yanıtladı adamı:
“Bir tapınak inşa ediyorum.”
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İNSANIN İÇİ KOKARSA

Vaktiyle bir bey, iki köle satın aldı. Kölelerden biri temiz
yüzlü, inci dişli biriydi, nefesi gül gibi kokuyordu. Diğeri
ise oldukça çirkindi, dişleri çürük, bodur, üstelik de
kamburdu.
Bey, yakışıklı köleye ihsanlarda bulunarak onu hamama
gönderdi. Dişleri çürümüş, ağzı kokan köleyi ise yanına
çağırdı. Kendisini çok beğendiğinden ama arkadaşının
onun hakkında kötü şeyler söylediğinden dem vurdu.
Maksadı, onun da arkadaşının kötü huylarını dışa
vurmasını sağlamaktı. Fakat köle, arkadaşına toz
kondurmadı, hep övücü sözler söyledi. Bey ne yaptıysa
bir türlü bu çirkin köleye, arkadaşı hakkında kötü bir söz
söyletemedi.
Nihayet, ikinci köle hamamdan geldi. Bey, bu kez öteki
köleyi hamama yollayıp, ikinci köleyi huzuruna çağırdı.
Kendisine övücü sözler söyledi ve:
“Sıhhatler olsun. Ne kadar zarif ve latif olmuşsun. Keşke
öbür kölenin sayıp döktüğü kötü huyların da olmasaydı.”
dedi.
Bunun üzerine kızıp köpüren köle, arkadaşı hakkında
kötü şeyler sayıp dökmeye başladı.
Köle biraz konuştuktan, arkadaşının kötülüklerinden
bahsettikten sonra bey, kızarak onu susturdu:
“Yeter artık!” dedi. “İkinizin de özünü anladım. Onun
ağzı kokuyor, senin ise için kokmuş. Bundan sonra sen
onun emrinde olacaksın, senin amirin o olacak. Haydi, git
şimdi!”
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LAYIK OLMAK

Büyük Alman bestecisi Beethoven’in, Viyana’da iken
oturduğu evin değerli hatıraları arasında bir de küçük
piyano vardır. Beethoven, birçok eserini bu piyanoda
bestelemiştir.
Amerikalı bir genç kız, müze hâline getirilmiş bu evi
gezerken, gözüne bu piyano ilişmişti. Hemen başına
geçerek çalmaya başladı. Bir taraftan da müze
görevlisine soruyordu:
“Buraya çok ziyaretçi geliyor herhâlde, değil mi?”
“Evet, efendim.”
“Meşhurlar da geliyor değil mi?”
“Evet. Mesela, ünlü piyanist Padarevski de geldi.”
Genç kız, parmakları hâlâ piyanonun tuşları üzerinde
gezinir hâlde:
“Padarevski de bu piyanoda çaldı, değil mi?” diye sordu.
Müze görevlisi cevap verdi:
“Hayır, efendim. Dünyanın en büyük bestecisinin
kullandığı piyanoya kendisini layık görmediğini
söyleyip, ona elini bile sürmedi.”

KEŞİF

173

Kristof Kolomb, bir akşam vakti, İspanyollar arasında
yemek yiyordu. Yemekte bulunan misafirlerden birçoğu,
Kolomb’un şöhretini küçümsüyorlardı.
Yemek arasında söz, Amerika’nın keşfinden açılınca,
içlerinden biri yüksek sesle:
“Oraları keşfetmek zor bir iş değil.” dedi. Kolomb, bu
söze karşılık bir şey demeden eline bir yumurta aldı ve
masanın yanında oturanlara dönerek:
“İçinizden hanginiz bu yumurtayı dik olarak dengede
tutabilir?” diye sordu.
Herkes bunu denedi, fakat hiçbiri başaramadı. O zaman
Kolomb yumurtayı aldı, ucunu tabağın üstüne hafifçe
vurarak yassılaştırdı ve yassı kısmını tabağa yerleştirdi.
Elini yumurtadan çektiği hâlde, yumurta dik vaziyette
dengede duruyordu.
Hepsi bağırarak:
“Bu zor bir iş değil ki!” dediler.
Kolomb gülerek:
“Doğru.” dedi. “Bu zor bir iş değil. Zor olan, bunu
düşünebilmek!”

KAYIP KESE

Zengin bir adam, hatırı sayılır miktardaki parasını kadife
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bir keseye koymuş; sonra da kesenin ağzını çift dikişle
dikmişti. Ne var ki sakınan göze çöp batar misali adam,
hırsızdan bu kadar sakındığı parasını bir dikkatsizlik
sonucu yolda kaybetti.
Bunun üzerine tellala gidip kayıp keseyi ilan ettirdi; âdet
olduğu üzere, parayı bulup getirecek dürüst kişiye yüz
akçe ödül vadetti. Çok geçmeden bir adam çıkıp geldi.
“Para keseni, filan yerde buldum.” dedi. “Al keseni.”
Keseyi görünce adamın neşesi yerine geldi. Buna karşılık
şimdi de durduk yerde yüz akçe ödülün telaşı basmıştı
adamı. Bu parayı vermek istemiyordu.
Zengin adam, bir yandan açtığı kesedeki parayı ağır ağır
sayarken, bir yandan da parayı bulup getiren namuslu
adama, vadettiği ödülü vermemenin bir yolunu
düşünüyordu. Sonunda:
“Dostum,” dedi, “kesenin içinde esasen tam sekiz yüz
akçe vardı. Şimdi ise keseden sadece yedi yüz akçe çıktı.
Demek ki sen, kesenin bir tarafını açıp, içinden hakkın
olan yüz akçe ödülü almışsın. Buna bir itirazım yok.
Böylece mesele kapanmış oldu. Sana teşekkür ederim.”
Keseyi bulup getiren adam, durduk yerde hırsızlıkla
suçlanmasına çok içerledi. Tartışma uzadı, uzadı, iş,
kadının kapısına kadar dayandı. Kadının huzurunda
zengin adam, kesenin içinde sekiz yüz akçenin olduğunu
ama şimdi yedi yüz akçe çıktığını iddia etti; parayı
getiren adam ise keseyi bulduğu şekilde alıp getirdiğini
tekrar tekrar söyleyip durdu.
Kadı efendinin işi bayağı zordu. Ancak, onca yılın
tecrübesiyle, parayı getiren adamın dürüstlüğünün, para
sahibinin ise kötü niyetinin farkına varmıştı. Verdikleri
ifadeleri her iki adama bir güzel onaylattıktan sonra,
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meseleye şu çözümü getirdi:
“Biriniz sekiz yüz akçe kaybettiğine ve diğeriniz de
içinde sadece yedi yüz akçe bulunan bir kese bulduğuna
göre, bulunan paranın kaybedilenle aynı olması mümkün
değil. Bu durumda kayıp kese sahibi, bu para üzerinde
hak iddia edemez. Sen, dürüst dostum! Bulduğun parayı
şimdi bu adamdan geri al ve yedi yüz akçe kaybeden biri
çıkıncaya kadar, emin ellerde sakla. Sana gelince ey para
sahibi! Sana da sekiz yüz akçe bulan birinden bir haber
çıkıncaya kadar sabretmek düşüyor.”

DİREK

1800’lü yılların ortalarıydı. Edward Mott Robinson, o
yılların hatırı sayılı zenginlerinden biriydi; büyük bir
balina avcı gemileri filosunun sahibiydi. Bay Robinson,
para işlerinde çok kurnazdı. Fakat bir seferinde, öyle bir
olay yaşadı ki kurnazlığı para etmedi.
Balina gemisi Mary L... iki yıllık bir seferden sonra
Bedford’a döndüğünde, Bay Robinson, mürettebatın
paralarını ödemeden önce gemi defterini dikkatle inceledi
ve on beş yaşındaki tayfa Tommy’nin, gemi açık
denizdeyken geminin ana direğine tırmanarak oraya
ismini kazıdığını öğrendi.
Tommy’yi yanına çağırarak:
“Nemli hava bu kazıntının içine işleyecek ve direği
çürütecek.” dedi. “Senin ayda beş dolar maaşın var.
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Yirmi dört ayda bu yüz yirmi dolar eder. Yeni bir direk
almak da yaklaşık bu kadar paraya mal olur. Onun için
sana para ödemeyeceğim.”
Tommy, maaşından kesinti yapılmasına razı olmadı ve
kendi birikmiş parasından yüz yirmi doları Bay
Robinson’a vererek, hesabını kapattı.
Robinson’un bir haksızlık yaptığına inanan denizciler,
Tommy’ye, Butler isimli çok iyi bir avukatı görmesini
tavsiye ettiler. Avukat, olayı dinledikten sonra,
Tommy’ye şöyle dedi:
“Limandan ayrılma ve Mary L... gemisinde olanlara
dikkat et.”
Tommy, avukatın kendisine söylediklerini yaptı ve
nihayet bir gün Butler’a gelerek, Mary L...’in yola
çıktığını haber verdi.
Butler:
“Gemide bir tamirat yapıldı mı?” diye sordu.
“Sadece yeni pompalar takıldı efendim.”
Butler gülümsedi:
“Şimdi işimiz kolaylaştı.”
Sonra Robinson’un ofisine giderek: “Müşterim
Tommy’ye, Mary L...’in direğini sattınız ve o parayı tam
olarak ödedi fakat direk kendisine teslim edilmedi.” dedi.
“Direği istiyoruz. Gemi iki yıllık bir sefere çıktığına
göre, tazminat ödemeniz gerekiyor, yoksa sizi
mahkemeye vereceğiz.”
Robinson mağlup düştüğünü anlamıştı.
“Peki,” dedi, “beni alt ettiniz. Bu durumda direği ben de
sizden yüz yirmi dolara satın alıyorum.”
Ve hemen direğin bedeli olan yüz yirmi doları cebinden
çıkardı. Fakat Butler: “Müşterim direği satmak niyetinde
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değil.” dedi. “Ama eğer isterseniz ayda on dolardan
olmak üzere, onu size iki yıllığına kiralayabilir. İki yıllık
kira parası da iki yüz kırk dolar eder.”
Bu şaşırtıcı yanıt üzerine Edward Mott Robinson,
çaresizliğinin farkına vardı ve iki yüz kırk doları hiç
sesini çıkarmadan kuzu gibi ödedi.
YARATICI’NIN OLMADIĞI YER

Dokuz on yaşlarındaki bir çocuk, köy yolunda
ilerliyordu. Yoldaki her şey dikkatini çekiyor, onlarla
ilgileniyor ve biraz vakit geçiriyordu. Önce oturup
çimenlere sürdü elini. Yumuşaklıkları hoşuna gitti. Sonra
bir tırtıla takıldı gözü. Onun yavaş yavaş sürünüşünü
seyretti. Sonra başını kaldırdığında rengârenk bir
kelebeğin başının üzerinde kanat çırptığını gördü. Bir
süre, kelebeğin ardından hoplaya zıplaya koştu. Sonra bir
ağacın tepesindeki kuş yuvası dikkatini çekti. Öylesine
zor bir yere böylesine harika bir şekilde yerleştirilmişti
yuva. Sonra bir kuşun harika nağmeleri kulağını
doldurdu. Gözleri, kulağı, çayırların nefis çimen
kokusuyla da burnu mest olmuştu.
Çocuk yolda böyle zikzaklar çizerek giderken,
çiftçilerden birisi bir taraftan tarlada çalışıyor, bir taraftan
da onu seyrediyordu. Yaratıcı’ya inanmayan bu adam,
çocuğu yanına çağırdı. Ona nereden geldiğini sordu.
Çocuk, komşu köyde çocuklar için düzenlenen dinî bir
sohbetten dönüyordu. Elinde tuttuğu toprak parçasındaki
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çimenleri adama doğru uzattı ve şöyle dedi:
“Yaratıcı hakkında çok şey öğrendim.”
“Hımm, demek öyle.” diye cevapladı adam. Sonra da
gözlerini kısarak çocuğa sordu:
“Bana Yaratıcı’nın nerede olduğunu söylersen, sana
kocaman bir çikolata alacağım.”
Çocuk gülümsedi ve tereddüt etmeden şu cevabı verdi:
“Amca, sen bana onun kudretiyle ve sanatıyla
bulunmadığı bir yeri söyle, ben sana bir kilo çikolata
alayım.”
Böyle bir cevap beklemeyen adam, tek kelime edemeden,
kızarmış yüzüyle çocuğun yanından uzaklaşmak zorunda
kaldı.

KAZLARIN VERDİĞİ DERS

Güz mevsiminde, yaban kazlarının güneye doğru hep V
şeklinde uçtuklarını görmüşsünüz ve bunun nedenini
merak etmişsinizdir. Araştırmacıların söylediklerine
göre, bu V şeklinde uçuşun sırrı şuymuş: Her bir kuş,
kanatlarını çırptığında, hemen arkasından gelen kuşun
uçmasına yardımcı olacak bir hava dalgası üretiyormuş.
Böylece her kuş, önünde kanat çırpan arkadaşının
sayesinde daha az yorularak, daha fazla mesafe
katedebiliyormuş. Araştırmacılara göre, V şeklinde uçan
kuş sürüsü, her bir kuşun tek başına uçmasına kıyasla en
az yüzde yetmiş bir daha fazla mesafe
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katedebiliyorlarmış. İnsanlarda da böyle değil mi? Aynı
hedefe doğru yürüyen ve birliktelik duygusuna sahip
insanlar omuz omuza verdiklerinde, amaçlarına çok daha
rahat ve çabuk ulaşabiliyorlar.
Ama kazların öyküsü burada bitmiyor. Bir kaz, V
şeklindeki uçuş grubundan ayrıldığında, bu şeklin
sağladığı rahatlıktan anında mahrum kalıyor ve yalnız
başına uçmanın çok daha zor olduğunu hissederek hemen
sürüye katılıyormuş.
Eğer kazlar kadar aklımız varsa, bizimle aynı hedefe
ulaşmaya çalışan insanlarla birlikte gayret göstermemiz
gerekmez mi?
Sürünün en önünde uçan reis kaz yorulduğunda,
kanatlarını tersine çırpar ve başka bir kaz onun yerini
alırmış.
Zor işlerde el ele verenlerin de tıpkı kazlar gibi nöbetleşe
çalışmaları mantıklı değil mi?
Arkadaki kazlar, zaman zaman öndekilere doğru ötüp,
hızlarını ayarlamaları uyarısında bulunurmuş.
Ve nihayet, bir kaz hasta düşüp ya da avcıların
kurşunuyla yaralanıp gruptan ayrıldığında, başka iki kaz,
yardım ve koruma eli uzatmak için o kazla birlikte
gelirmiş. Hasta kaz iyileşinceye ya da ölünceye dek onun
yanında kalır, ancak ondan sonra yollarına devam
ederlermiş. Ya başka bir kaz grubuna katılırlar ya da
kendi arkadaşlarına yetişirlermiş.
Yaban kazlarının bu yardımlaşmasını ve dayanışmasını
gördükten sonra, yüksek hedeflere ulaşma yolunda
bencilliğe ve sevgisizliğe düşüp, arkadaşlarıyla
yardımlaşmayanlara, “kaz kafalı” tabiri bile çok sayılmaz
mı? Ne dersiniz?
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FİLLER NASIL EHLİLEŞTİRİLİR?
Sirklerde çalışan hayvan terbiyecileri, koca gövdeli
fillere küçücük ve basit bir hileyle hükmederler. Hayvan
daha yavruyken terbiyecisi, ayaklarından birisini bir
ağacın gövdesine bağlar. Yavru fil ne kadar çabalarsa
çabalasın, kendisini kurtaramaz. Sonra, yavaş yavaş şu
düşünceye alışır: Bağlı bulunduğu ağaç, kendisinden
daha güçlüdür! Büyüyüp korkunç bir güce kavuştuğunda
bile, bu düşünce yüzünden, bacağına bağlı bir ip ona,
istenilen her şeyi yaptırmaya yetecektir. Çocukluktan
kalma alışkanlığıyla fil, ne kaçmaya çalışır ne de karşı
koymaya...
Şimdi, fillerden kendimize dönelim isterseniz.
Çocukluğumuzdan başlayarak o ağaç gövdesi gibi kimi
şeyleri bizden çok daha güçlü, kuvvetli biliyor ve onların
hâkimiyeti altına girmiyor muyuz? Oysa onların
üzerimizdeki hâkimiyeti, filin ayağındaki sicim kadar
zayıf ve kuvvetsiz. Hürriyetimize kavuşmanın tek yolu
da işte bu basit gerçeği fark etmek. Öyle değil mi? Ne
dersiniz?
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BİN AYNALI DAĞ
Uzun yıllar önce, uzaklardaki bir ülkede “Bin Aynalı
Dağ” denilen bir dağ vardı. Bu dağın zirvesine, gerçekten
de bin tane irili ufaklı ayna yerleştirilmişti. Herkes zaman
zaman Bin Aynalı Dağ’a çıkıp, ilginç görüntülere şahit
olmayı ve daha sonra gördükleri hakkında arkadaşlarıyla
konuşmayı isterdi.
Bir gün, bu ülkede yaşayan küçük mutlu bir köpek, bu
dağı duydu ve oraya gitmeye karar verdi. Dağın eteğine
ulaştı ve sonra da neşeyle yukarı tırmandı. Yorulmuştu
ama yeni şeyler göreceği için keyiflenmiş ve
yorgunluğunu çoktan unutmuştu.
Aynaların bulunduğu zirveye geldiğinde kulaklarını
dikmiş, kuyruğunu hızlı hızlı sallıyordu. Zirvede az
kalsın hayretten dilini yutacaktı! Bin tane küçük mutlu
köpek, kendisi gibi kuyruklarını hızlı hızlı sallıyordu.
Kocaman bir gülümseme gönderdi onlara. Karşılığında
bin tane kocaman sıcak ve dostane gülümseme aldı.
Mutluluğu kat kat artmıştı. Oradan bir türlü ayrılmak
istemiyordu. Türlü türlü sevinç ve dostluk hareketleri
yapıyor, yaptıklarının bin katı fazlasıyla karşılığını
görüyordu. Nihayet gün karardı ve oradan ayrılması
gerektiğini anladı.
Dağdan inerken kendi kendisine, “Burası harika bir yer.
Buraya sık sık geleceğim.” diyordu. Bu arada, dağın
çıkışındaki anlamlı levhayı da okudu ve mutluluğu bin
kat daha arttı...
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Aynı ülkede yaşayan başka küçük bir köpek daha vardı.
Ama ilki kadar mutlu değildi. Huysuz ve mutsuzdu. O da
o dağa gitmeye karar verdi. Dağın eteklerine kadar gelip
de yukarıya baktığında, şikâyete başlamıştı bile. “Gösteri
yerini neden bu kadar yükseğe koyarlar, anlamıyorum
ki!”
Sızlana sızlana dağın tepesine kadar çıktı. Yorgunluk ve
kızgınlığa şimdi bir de korku eklenmişti. Doğru ya, bu
dağın tepesinde kendisini kim bilir hangi hırsızlar,
haydutlar bekliyordu!
Aynaların olduğu alana yaklaşırken, her an bir düşmanla
karşılaşacakmış gibi başını aşağıya eğmişti. Kafasını
kaldırıp da aynalara baktığında, gözlerine inanamadı:
Soğuk soğuk bakan bin tane köpek, gözlerini onun
üzerine dikmişti. Güya onlardan korkmadığını göstermek
için hırlamaya, dişlerini göstermeye başladı. Aynı anda
korkunç görünümlü bin köpek kendisine hırlayınca,
korkudan ne yapacağını bilemedi ve dağdan kaçmaya
başladı.
Dağdan inerken kendi kendine, “Burası korkunç bir yer!
Buraya bir daha asla gelmeyeceğim!” diyordu. Huysuz
köpek, o hızla ve korkuyla kaçarken, Aynalı Dağ
hakkında bilgi veren levhayı ve üzerindeki yazıyı
görmemişti bile. Levhada şöyle yazıyordu:
“Ey yolcular! Sakın aldanmayın, gördüğünüz görüntüler
sadece ve sadece size aittir. Aynı şekilde, hayatta
başınıza gelen bütün olaylar size tutulmuş aynalardır.
Onlarda sadece kendinizi, kendi duygu ve düşüncelerinizi
görürsünüz.”
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YOLLAR VE AYAKLAR
Çok eski zamanlarda, zengin sayılabilecek bir ülkeye
hükmeden bir kral vardı. Bir gün, hayatında ilk kez,
ülkesinin uzak bölgelerini ziyarete gitti. Sarayına
döndüğünde ayaklarının çok acıdığından şikâyet
ediyordu. Çünkü hem böyle bir yolculuğa ilk kez çıkmıştı
hem de atından inip de yürümek zorunda kaldığı yollar,
çok taşlı ve sertti.
Kral, hemen bir ferman çıkarıp, ülkenin her tarafındaki
yollara deri kaplanmasını emretti. Böyle bir şeyin
binlerce ineğin derisine mal olacağı, hem de fazlasıyla
pahalıya çıkacağı belliydi.
Kralın bilge danışmanı, huzuruna gelerek ona şöyle
söyledi: “Kral hazretleri, neden o kadar gereksiz parayı
harcamak zorunda kalasınız? Neden küçük bir deri
parçasını kesip, kendi ayağınıza sarmıyorsunuz?”
Her nasılsa, o zamana kadar ayakkabıdan haberi olmayan
kral, önce şaşırdı ama daha sonra bu fikri beğendi ve
kendisine inek derisinden bir ayakkabı yaptırdı.
Sonra da sıkıntılardan kurtulmak için ille de sıkıntı
kaynağı diye baktığı şeyleri değiştirmeye çalışmanın
beyhude olacağını anladı. Bazı şeyleri değiştirmek
mümkün değildi çünkü. Asıl yapması gereken şey,
dünyadan önce kendisini, kendi bakış açısını
değiştirmekti...
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KÖŞK
Şehrin gürültüsünü, keşmekeşini ve huzursuzluğunu
bırakıp sarp dağlara tırmanan birkaç dağcı, bir çobanla
karşılaştı. Çobanla süren kısa sohbetlerinden akıllarında,
onun, ilerideki tepenin zirvesinde bulunduğunu söylediği
köşk kalmıştı. Çoban fazla bilgi vermemiş ama orasının
harika bir yer olduğunda ısrar etmişti.
Gençler merak içindeydi. Bu dağ başında hangi zengin,
bir köşk yaptırmış olabilirdi? Herhâlde olağanüstü bir
köşk olmalıydı. Kim bilir kaç odası vardı.
İçlerinde, köşkü görmek için karşı konulmaz bir istek
uyandı. Ve saatler süren bir tırmanıştan sonra sözü edilen
tepeye ulaştılar. Ama görünürde ne köşk vardı ne de bir
ev. Birden kandırıldıklarını düşündüler. Çoban
kendilerine yalan söylemiş olmalıydı!
O sırada, kendilerinden önce oraya ulaşmış olan çoban
yanlarına geldi ve onları büyük bir çam ağacının
dallarına bakmaya davet etti. Önce ne olduğunu
anlayamadılar, daha sonra ağacın gövdesine monte edilen
bir merdivenin yaklaşık on, on beş metre yükseklikte
tahtadan bir platforma ulaştığını gördüler.
Çoban bir hamlede o platforma çıktı ve onları da çağırdı.
Yukarıya çıktıklarında, çam ağacının mis gibi kokusu
burunlarına, kuşların cıvıltıları kulaklarına doluşurken
gözleri, aşağıda gördükleri manzaraya takılıverdi. Müthiş
bir manzaraydı.
Çam ormanının dağlardan aşağıya uzanan koyu yeşili,
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göz alabildiğine uzanan ovanın açık yeşiliyle
kucaklaşıyor; ovayı takip eden gözleri, bu defa da ovanın
yeşilinin, biraz ilerideki gölün mavisiyle el ele verdiğini
fark ediyordu. Bütün yorgunluklarını unutmuşlar,
dakikalarca bu manzaraya dalıp gitmişlerdi.
Neden sonra çoban, dağcı gençlere döndü ve şöyle dedi:
“Size bahsettiğim köşk işte burası. Doğrusu, dört duvarla
çevrili hiçbir köşke değişmem bu köşkü. Köşk dediğin,
insanın ruhunu genişletmeli, bazılarının zannettiği gibi
bedenini hapsetmemeli.”
Gençler, az önce hakkında kötü düşündükleri çobanı
mahcubiyetle onaylamaktan başka bir şey yapamadılar.

ŞEKER YEME!
Bir zamanlar doktorlar bir babaya, on yaşındaki oğlunun
şeker hastalığına yakalanmış olduğunu söylediler. Çocuk
şeker yemeyi bırakmadığı takdirde, ölmesi kaçınılmazdı.
O yüzden, doktorlara göre, babanın ne yapıp edip oğluna
şeker yemeyi bıraktırması gerekiyordu. O da doktorların
söylediğini yaptı ve defalarca, “Oğlum şeker yemeyi
bırak!” dedi.
Ama oğlu onu dinlemeyip hep aynı cevabı verdi:
“Bırakamam, bırakmayacağım da!” Ve şeker yemeye
devam etti.
Oğlunun göz göre göre ölüme doğru gittiğini gören baba,
ona zorla şeker yemeyi bıraktırmayı düşündü. Ama sonra
bu işin zorlamayla olamayacağını fark etti. Oğlu bu defa
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kendisi görmeden şeker yiyecekti. Bunu engellemesi de
mümkün değildi.
Oğlunu canından fazla seviyordu ve ne yapacağını
bilemiyordu. Çaresiz kalmıştı. Yapmaması gerektiğini
bildiği hâlde kendisine hâkim olamayan oğlu, nedendir
bilinmez, babasına bir teklifte bulundu:
“Baba, biliyorsun birkaç vadi ötede bir bilge yaşıyor.
Eğer bana şeker yemeyi bırakmamı o söylerse, ben de
bırakırım.”
Adam, durumun garipliğinin farkındaydı ama eğer
oğlunun hayatını o bilgeye gitmek kurtaracaksa bunu
yapmaktan geri kalmayacaktı. Böylece oğluyla birlikte
hazırlandılar ve bilgenin evine doğru yolculuğa çıktılar.
Bilgenin evine geldiklerinde, baba ona, ziyaretlerinin
nedenini anlattı. Bilge başını sallayarak anladığını
belirtti. Sonra da “Şimdi gidin, iki hafta sonra gelin.”
dedi. “O zaman ne yapacağımı size söylerim.”
Baba, kulaklarına inanamıyordu. O kadar uzun yolu aşıp
gelmişlerdi ve istekleri gayet basitti. Karşısındaki adam
ise, onlara evlerine geri dönmelerini söylüyordu. Ama
elinden başka bir şey gelmediği için, mecburen evlerine
geri döndüler.
İki hafta sonra, tekrar bilgeye geldiler, içeri girdiklerinde
bilge çocuğa baktı ve şöyle dedi:
“Şeker yemeyi bırakmalısın evlat, aksi takdirde
öleceksin.”
Çocuk, “Peki.” dedi. Arkasını döndü ve odadan çıktı.
Baba bilgeye sordu: “Sakın saygısızlık olarak anlamayın,
ama gördüğünüz gibi biz çok fakiriz ve buraya
yaptığımız yolculuk fazlasıyla uzun ve pahalı. Neden
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aynı sözleri iki hafta önce değil de şimdi söylediniz?”
Bilge gülümsedi ve şu cevabı verdi:
“Oğluna, ‘şeker yeme’ diyebilmem için önce bizzat
benim şeker yemeyi bırakmam gerekiyordu. İlk
geldiğiniz gün, ağzımda az önce yediğim şekerin tadı
varken, o çocuğa nasıl olur da ‘şeker yeme’
diyebilirdim?”

*
Kalbinin Adamı Ol!
Sevme diyorlar sana,
Canın yanarmış,
Yansın!
Hayal kurma diyorlar sana,
Gerçeklerden koparmışsın,
Kop!
Yalnız olma diyorlar sana,
Sürüden ayrılanı kurt kaparmış,
Kapsın!
Bilme diyorlar sana,
Öğrendikçe zorlaşırmış hayat,
Zorlaşsın!
Ağlama diyorlar sana,
Adamdan sayılmazmışsın,
Sayılma!
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Sev, canın yansın, yandıkça aşkı bileceksin,
Bil, zorla hayatı, terini akıt yaşamanın,
Hayal et, gerçeklerden korkma, cesur ol,
Yalnız ol, sürüyü terk et, özgürlüğün yolcusu ol,
Ağla, adamdan sayılma, kalbinin adamı ol!
Adem Özbay
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