GİRİŞ
Mutluluk, biraz aşka benzer…
Yani kendinize “Mutlu muyum?” diye soruyorsanız,
mutlu değilsinizdir.

Birçoğumuz mutluluğu cennete benzetiriz.
Peşinden koştuğumuz, hak ettiğimizde ulaşacağımız bir
durak noktası gibidir sanki… Birçoğumuza göre ise
mutluluk bir histir; aşk gibi, güven gibi, huzur gibi…
İnsanoğlu yüzyıllardır mutluluğun tanımını
yapmaya uğraşıyor; çünkü eğer tanımlayabilirsek ona
kolaylıkla ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu yüzden de onu
anlamaya, ölçüp biçmeye, isimlendirmeye, çözümlemeye
çalışıyoruz; çünkü görünen o ki, hepimiz onun peşindeyiz.
Psikoloji
biliminin
çalışmaları
sayesinde
mutluluğun aslında bir duygu olduğunu ve mutluluğun da
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seviyeleri olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Psikolojiye
göre mutluluğun üç seviyesi var:
1. Haz ve zevk gibi anlık mutluluk hali
2. İyi hissetmek, tatmin gibi dalgalanan mutluluk
hali
3. Hayatın özüne yayılan sürekli mutluluk hali
İlk iki mutluluk halini hepimiz yaşamımızda çeşitli
şekillerde deneyimliyoruz. Ancak hedefimiz elbette
hayatımızın özünde süreklilik arz eden bir mutluluk haline
ulaşmak ve bu hale ulaşmak aslında bir ütopya da değil…
Bu mutluluk, aslında bir bilinç hali… Ancak
günümüzde birçoğumuz bu bilinç haline ulaşma
konusunda şanslı değiliz. Bu duruma ulaşmamızın önünde
bir takım engeller var. Bilmediğimiz, farkında olmadığımız
bir takım unsurlar var.
Bu kitapta, tüm bu engellere, bilgilere, çözüm
yollarına ışık tutan, gerçek mutluluğa ulaşmak için çeşitli
ipuçları bulacaksınız.

Sevgiyle…
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Mutlu Olmanın Yolları

2015 yılında Budist bir rahip olan Matthieu Ricard
dünyanın en mutlu insanı ilan edildi. Amerika’da bulunan
Wisconsin Üniversitesine bağlı Nörobilim laboratuarında
tıbbi ve nörolojik testler uygulanan rahibin beyninin gama
ışınları ürettiği ortaya çıktı. Fransız bir genetikçi olan ve
mesleğini terk ederek Himalayalar’da meditasyon yapan
bir rahip olmayı tercih eden Ricard, dünyanın en mutlu
insanı kabul edilmektedir.
Günümüz dünyasında mutlu olmak için hepimiz
rahip olma şansına sahip değiliz. Ancak bir bilinç durumu
olan mutluluk, tüm diğer zihinsel durumlar gibi
geliştirilebilir ve öğrenilebilir bir duygu durumudur. Bu
yüzden mutluluğa ulaşmak dünyada yaşayan her insan
için erişilmesi mümkün bir duygudur.
Mutlu olmak için yeniden çocuk olun!
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Hayatımızdaki tüm mutsuzluklar aslında her gün
bizi mutsuz eden olaylardan, istemediğimiz işleri
yapmaktan ve istemediğimiz biçimde davranmaktan
kaynaklanır.

Henüz

küçük

bir

çocukken

mutsuz

olduğumuz anlar çok azdır. Çocuklar genellikle mutludur,
çünkü sadece istedikleri şeyleri yaparlar.
Çocuklar, gelişmiş insan zihninin bir sonraki
hamleyi düşünüp ihtiyatlı davranma ve eyleme geçme
yeteneğinden yoksundur. Ne söylerlerse istedikleri için,
ne yaparlarsa yine istedikleri için yaparlar. Mümkün
olduğunca istemediğimiz şeyler yapmaktan kaçınmak ve
hayatımızdaki zorunlulukları oyuna dönüştürmek bizi
daha mutlu bir insan yapabilir. Ayrıca artık bir yetişkin
olsak

da

oyuna

ve

eğlenceye

zaman

ayırmak,

çocukluğumuzdaki mutluluğa yeniden erişebilmemizi
sağlayabilir.

4

Mutlu olmak için olumsuz düşünmekten kaçının!
Olumsuz

düşünmek

mutluluğun

en

büyük

düşmanıdır. Bazı insanlar olayların sadece olumsuz
taraflarını görürler ve sürekli şikâyet etmekten zevk
alırlar. Eğer ortada hiçbir sorun olmasa bile onlar mutlaka
çok geçmeden şikâyet edecek yeni bir şey bulurlar.
Yaşam tamamen siyah ya da tamamen beyaz
değildir. Hayat dalgalı bir denize benzer. Bazen dalgalar
yükselir, fırtına çıkar, gökyüzü kararır, ancak mutlaka
güneş açar, yağmur diner ve dalgalar durulur. Hayatınızda
zor dönemler geçiriyor olabilirsiniz. Sabırlı olmak ve
olaylara olumlu açıdan bakabilmek hem zorlukları daha
kolay atlatmanıza yardım eder, hem de sizi çok daha
mutlu bir insan haline dönüştürür.
Mutluluk arayan mutluluk bulur!
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Her yerde ve her an mutlu olmayı aramak, onu
bulmanızı kolaylaştırır. Ünlü bir deyiş vardır: İnsan ne
arıyorsa onu bulacaktır. Mutluluğu ararsanız onu
bulmanız kaçınılmazdır.
Mutlu olmak için mutlu edin!
Mutlu etmek, mutlu olmanın en kestirme
yollarından biridir. Birine iltifat etmek, küçük de olsa bir
iyilik

yapmak

gibi

başkalarına

vereceğiniz

küçük

mutluluklar, size büyük mutluluklar olarak geri döner.
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ONAYLANMA İHTİYACI VE İÇSEL GÜVEN

Psikoloji alanında yapılan araştırmalara göre
insanın en büyük duygusal ihtiyacı, kendini güvende
hissetme ihtiyacıdır. İnsan yalnızca kendine güveniyorsa
kendini güvende hissedebilir. Eğer bir insanın kendine
güveni

yoksa

sürekli

diğer

insanlar

tarafından

onaylanmak ister. Onaylanma ihtiyacı ise mutluluğun
önündeki en büyük engeldir.
Aslında her insan, diğer insanlar tarafından
onaylanmak ister. Ancak, sevilmek ve onaylanmak için
sürekli çaba harcamak, bizi kendimizden uzaklaştırır.
Başkalarına

kendimizi

sevdirmeye

çalıştığımızda

amaçlarımızdan ve ideallerimizden de uzaklaşmaya
başlarız.
John Lennon, herkese kendini sevdirmenin
imkânsız olduğunu, eğer bunu yapmakta ısrar ederseniz
en sonunda hiç kimsenin sizi sevmeyeceği bir noktaya
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ulaşacağınızı söyler ve ekler: “Sadece her zaman sizin için
en doğru kararı verin ve bu kararı uygulayın!”
Herkesin

onayını

istemek

ve

her

zaman

başkalarının onayına ihtiyaç duymak aslında iki farklı
şeydir. Hepimiz herkesin onayını almayı isteriz. Bu istek
oldukça doğal. Ancak başkalarının onayına ihtiyaç
duyduğumuzda;
* Diğerleri bizi çaresiz biri olarak görmeye başlar.
* Yapmaktan hoşlanmadığımız şeyleri yapmaya
başlarız.
* Sağduyumuzu yitirmeye başlarız.
* İlişkilerimiz tek taraflı, yüzeysel, “bağımlı
ilişkiler” haline gelir, kısa zaman sonra ise bozulur.
Başkalarının

onayına

ihtiyaç

duyduğumuzda

sevmediğimiz işleri yapar, bizi mutlu etmeyen görevler
üstleniriz.
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Kendimizi

çözümü

oldukça

kolay

sorunlar

üzerinde uzun uzadıya düşünürken buluruz. Sorunlara
takıntılı hale geliriz.
Joyce Meyer, “Onaylanma Bağımlılığı: Herkesi
Memnun Etme İhtiyacının Üstesinden Gelmek” kitabında,
onaylanma

ihtiyacının

içsel

güven

eksikliğinden

kaynaklandığını söylüyor. İnsanın kendine duyduğu
güvensizliğin kaynağını ise geçmişte yaşadığı fiziksel,
duygusal veya sözel suiistimaller-tacizler oluşturuyor.
Onaylanma

ihtiyacı

sağlıksız

duygulardan

besleniyor:
* suçluluk
* utanç
* öfke
Suçluluk, utanç ve öfke duyguları kendinizle veya
diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmenize engel
oluyor.
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Anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsanız, onaylanma
ihtiyacından tamamen özgürleşmelisiniz. Onaylanma
ihtiyacı yerine içgüdülerinizi takip etmelisiniz. Dürüst
olmak ve kendinizi gerçekleştirebilmek için bunu
yapmalısınız.

Sağlıklı İlişkiler Zıtlıkları-Farklılıkları Gerektirir
İnsan, çoğu zaman ilişkilerinde onaylanma ihtiyacı
ile hareket ederek mutluluğunu engeller. Oysa bu sorun,
ilişkilerde güven inşa ederek üstesinden gelinebilecek bir
sorundur. Eğer iki insan, ilişkilerinde kendilerini güvende
ve rahat hissediyorlarsa dürüst olmaktan kaçınmazlar.
Bazen olumsuz gibi görünen tartışmalar yaşasalar bile her
zaman karşıt görüşü dile getirmekten çekinmezler. Sağlıklı
bir ilişkide tarafların her zaman her şeyde aynı fikirde
olmalarına gerek yoktur. Bir zıtlık, bir anlaşmazlık ortaya
çıktığında bu ilişki ile ilgili değildir. Bu, netlik kazanmakla,
ilişkinin gelişimi ile ilgilidir.

10

İlişkiler aslında çok derin, gerçek, içten ve özgün
olabilir. Zıtlıklar ve anlaşmazlıklar da böylesi gerçek bir
ilişkiye, yakınlığa, sıkı bir dostluğa giden en kestirme
yollardan biridir.
Sağlıklı ilişkiler yaşayabilmek için her zaman cesur
olun ve duygularınızı karşınızdaki kişiye açıkça ifade edin.
Bunu

yaparak

onaylanma

ihtiyacınızın

üstesinden

gelebilirsiniz.
Eğer diğer insanlara duygularınızı açıkça ifade
etmezseniz zamanla özsaygınızı yitirir ve gerçek bir ilişki
yaşamaktan mahrum kalırsınız.
İçsel Güvenin Yokluğu
Güvenlik, insanoğlunun başlıca ihtiyaçlarından
biridir. Ancak bu güvenlik hissi içsel olmalı, içerden
gelmelidir. Stephen R. Covey, sağlam bir psikolojinin içsel
güvenden kaynaklandığını söyler. Dışsal başarılardan,
mal-mülkten veya ortaklıklardan değil.
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Eğer içsel güvenden yoksun değilseniz ve çaresizce
diğer insanların onayına ihtiyaç duymuyorsanız onlara
cömert hizmetler veya hediyeler de vermezsiniz. Çünkü
onlara verdiğiniz her şey aslında kendiniz için bir şey
kazanmaya yönelik olacaktır, bu da “onaylanma”dır. Bu,
çaresizliktir, umutsuzluktur, sağlıksızdır, tehlikelidir.
Craig

Ballantyne,

herhangi

biri

tarafından

onaylanmayı istediğinizi fark ettiğinizde kendinize şu
soruları sormanızı önerir:
*

Gerçekte

kimin

tarafından

onaylanmaya

ihtiyacım var?
* Kime hizmet etmek beni mutlu eder?
* Kimlerle çalışmak beni mutlu eder?
Herkesi memnun etmeye çalışmak, herkesin
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak sizi er ya da geç tüketir.
Herkesi

memnun etmeye

çalıştığınızda ilişkileriniz

alışveriş ilişkisine dönüşür. Oysa sağlıklı bir ilişkide her iki
taraf da “verici” olmalıdır. Her iki taraf da ilişkide olmayı
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istiyor olmalıdır ve taraflardan biri sürekli puan toplamaya
çalışmamalıdır.
Mükemmel olmak zorunda değilsiniz
Mükemmelliyetçilik, sağlıksız bir ihtiyaç olan
“onaylanma ihtiyacı”ndan kaynaklanır. Başarısız olma ve
aptal gibi görünme korkusundan kaynaklanır. Bu ise,
cesaretin tam tersidir.
Joe Polish “Verimli olmak, mükemmel olmaktan
daha iyidir.” der. Bir konuda başarılı olmak istiyorsanız
başkalarının sizi onaylamasına ihtiyacınız yok. Sizi
önemseyen ve seven insanlar, siz başarısız olsanız da sizi
sevmeye ve sizi önemsemeye devam ederler. Önemli
olan, çalışmaya kendiniz için devam etmeniz, pes
etmemenizdir. Başarılı olmak için yüzlerce kez başarısız
olmayı göze almanızdır.

OLUMLU DÜŞÜNMEK İÇİN 5 KOLAY ADIM
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Mutluluğa giden yollardan biri de olumlu
düşünmeyi

alışkanlık

haline

getirmektir.

Olumlu

düşünmek, hayatımızı zenginleştirmesinin yanı sıra
ömrümüzü de uzatan bir yaşam becerisidir. Kişisel gelişim
uzmanlarına göre, olumlu düşünmek, hayatımızın
kalitesini arttırmaya yardımcı olan başlıca unsurlardan
biridir. Olaylar, durumlar ve kişiler hakkında pozitif
düşünce becerisi kazandığımızda stres hormonlarımız
dengelenmektedir. Olumlu düşünmek, böylece daha
sağlıklı bir hayat sürmemizi sağlar ve hayatta daha sağlıklı
kararlar verebilmemize yardımcı olur.
Bazı insanlar doğuştan karamsardır ve negatif
düşünmeye

daha

yatkındırlar.

Aynı

zamanda,

büyüdüğümüz çevre, ailemiz, arkadaşlarımız, yaşadığımız
tecrübeler, zaman içinde bizi negatif düşünen bir insan
haline getirmiş olabilir. Eğer siz de bu insanlardan
biriyseniz uygulayacağınız 5 basit adımla düşünce
süreçlerinizi iyileştirebilir, pozitif düşünce ile hayatınızı
değiştirebilirsiniz.
1. Düşüncelerin Sorumluluğunu Almak
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Hayatımızda hiç kimse bize düşüncelerimizi nasıl
kontrol

edebileceğimizi

öğretmez.

Aslında

düşüncelerimizi kontrol edebilmek, hayatımızı istediğimiz
gibi yaşayabilmemizin en temel unsurudur ve okullarda
öğretilmesi gereken başlıca derslerden biri olmalıdır.
Kişisel gelişim ve psikoloji, günümüzde düşüncelerimizin
sorumluluğunu almak üzerine yoğunlaşmakta, dünyanın
dört bir yanında psikoloji dernekleri tarafından bu
konuda seminerler düzenlenmektedir.
Olumsuz düşünceler, hayatımızın motivasyonunu
düşürerek bizi olumsuz olaylara açık hale getirir.
Aklınızdan

geçen

düşüncelere

dikkat

etmeye

başladığınızda, gün içinde aslında ne kadar çok olumsuz
düşünce ürettiğinizin de farkına varmaya başlarsınız.
Kişisel gelişim uzmanlarına göre olumsuz düşünceleri
tespit etmek ve olumsuz düşünmenin verdiği zararları
fark

etmek,

düşüncelerin

sorumluluğunu

almaya

başlamanın ilk adımıdır. Düşüncelerinizin sorumluluğunu
almaya başladığınızda ise aklınıza geliveren olumsuz bir
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düşünceyi, pozitif düşünce ile değiştirerek hayatta daha
pozitif ve üretken olabilirsiniz.
2. Olumlu Düşünmek için Plan yapmak
Kişisel gelişim ve psikoloji uzmanlarına göre
aklımıza

gelen

birçok

düşünce,

bilinçaltımızdan

kaynaklanmaktadır. Olumlu düşünmek için plan yapmaya
karar verdiğinizde bilinçaltınız size şiddetle karşı çıkacak,
siz olumlu düşündükçe geçmişte yaşadığınız tecrübeleri
size

hatırlatarak

olumsuz

düşüncelerin

haklılığını

savunmaya çalışacaktır. Aklınıza gelen her olumsuz
düşünce sonrasında yılmadan, bu düşünceyi pozitif
düşünce ile değiştirmeye devam ettiğinizde bir süre sonra
bilinçaltınız, sizin bu yeni pozitif düşünce sürecinize
boyun eğecek ve hayatınız geçmişte hiç olmadığı kadar
kolaylaşacaktır.
3. Negatif İnsanlardan Kaçmayın
Günümüzde, kişisel gelişim kitaplarında ve
psikoloji seminerlerinde “negatif insanlardan uzak
durun” anlayışı hâkimdir. Ancak, bu düşünce tarzının
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kendisi

bile

aslında

tamamen

negatiftir.

Negatif

insanlardan kaçmaya çalıştığınızda negatif bir insana
dönüşmeye başlarsınız. Negatif ve olumsuz düşünen
insanlardan kaçmayın. Olumsuz düşünen insanların
bilinçaltı, onları negatif düşünmeye ve davranmaya
yönlendirdiği

için

o

şekilde

düşünmekte

ve

davranmaktadırlar. Siz, bu insanlardan kaçmayıp onlara
gerçek bir “olumlu düşünen insan” örneği olduğunuzda,
onlar

da

yavaş

yavaş

size

uyarak

değişmeye

başlayacaklardır.
4. Düşüncelerinizi Yazın
Kişisel

gelişim

uzmanlarına

göre

olumlu

düşünmek için en etkili yöntemlerden biri, düşünceleri
yazıya dökmektir. Gün sona erdiğinde gün içinde aklınıza
gelen her düşünceyi yazmaya çalışın. Bunun için bir
düşünce günlüğü oluşturabilirsiniz. Düşünceleri yazmak,
onlarla yüzleşmenin en iyi yoludur. Düşüncelerimizle
yüzleştikçe onları daha kolay dönüştürebiliriz. Zaman
geçtikçe yazdığımız düşüncelerin olumsuzdan olumluya
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doğru seyrini net bir biçimde izleyebilir, olumsuz olanları
pozitif düşünce ile değiştirebiliriz.
5. Anı yaşayın.
Geleceği çok fazla düşünerek analiz etmeye
çalıştığımızda daha fazla olumsuz düşünce üretmeye
başlarız. Biz, ne kadar çok düşünürsek, bilinçaltımız da
bize geçmişte olan olayları, özellikle de negatif olayları
hatırlatacak, bu da motivasyonumuzun düşmesine neden
olacaktır.
Anı yaşadığımızda ise iyi ve kötü olgusu ortadan
kalkar. Anda, her şey olduğu gibidir. Doğa yürüyüşleri ve
spor, anı yaşamanın en etkili araçlarıdır. Anı yaşamak için
mümkün olduğunca doğaya çıkın, yürüyüş yapın, ağaçlara
ve bitkilere dokunun. Anı yaşamaya başladığınızda,
olumlu düşünmek, kendiliğinden oluşan bir sürece
dönüşecektir.
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STRES VE ANKSİYETE İLE BAŞA ÇIKMANIN
YOLLARI

Stres ve anksiyete, günümüzde mutlu olmayı
engelleyen önemli bir problemdir. Her insan hayatında
bazı dönemlerde stres ve anksiyete ile yüz yüze gelir.
Stres, psikolog ve kişisel gelişim uzmanlarına göre,
hayatta bazı durumlarla başa çıkamadığımızda ortaya
çıkan bir sorundur. Stresten ve anksiyeteden tamamen
kurtulmak mümkün olmasa da hayatımızda bu soruna yol
açan temel unsurları belirleyerek stresin etkilerini
azaltmak mümkündür.
Psikolog ve kişisel gelişim uzmanlarına göre
stresin iki türü vardır. Bunlar; akut ve kronik strestir. Akut
stresin, etkisi kısa sürer ve kaynağı, hayatımızda ortaya
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çıkan ciddi zorluklardır. Kronik stresin etkisi ise yıllarca
devam edebilir.
Kronik

stres,

psikolog

ve

kişisel

gelişim

uzmanlarına göre özellikle depresyon gibi ruhsal
hastalıkların başlıca sebebidir. Stres ve anksiyete,
hücrelerde oksitletmeye yol açarak depresyon, kalp krizi
ve kanser gibi sağlık problemlerine yol açabilmektedir.
Stres ve anksiyete, aynı zamanda vücuttaki asit oranını
arttırarak zararlı bakterilerin çoğalmasına uygun ortamın
oluşmasına neden olur ve bedeni hastalıklara açık hale
getirir. Sizin için derlediğimiz, psikolog ve kişisel gelişim
uzmanları tarafından önerilen yöntemleri uygulayarak
hayatınızda stresin ve anksiyetenin etkilerini azaltabilir,
bedeninizi depresyon ve ciddi sağlık sorunlarına karşı
koruyabilirsiniz.
1. Sosyal Destek
Stresle ve anksiyete ile başa çıkmanın en iyi yolu
konuşmaktır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar
tarafından sosyal destek görmenin stresi azalttığı
kanıtlanmıştır.
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2. Mizah
Gülmek, stres hormonlarını dengeleyen en etkili
unsurlardan biridir. Her gün komedi türünde bir film
izlemek, bedendeki gerginliği azaltarak stresin etkilerini
hafifletmeye yardımcı olur ve depresyon gibi ruhsal
hastalıklara karşı bizi korur.
3. Hava Değişimi
Stresin dayanılmaz hale geldiği durumlar için,
psikolog ve kişisel gelişim uzmanlarının verdiği en etkili
tavsiyelerden

biri,

ortam

değişikliğidir.

Özellikle

yaşadığımız yer, çalıştığımız iş yeri, yaşadığımız stresin
temelini oluşturuyorsa, taşınmak veya iş değişikliği
yaparak farklı bir yerde çalışmak, yaşadığımız stresi
azaltmaya yardımcı olabilir.
4. Egzersiz
Yapılan araştırmalara göre, düzenli yapılan
egzersiz, stres hormonlarını dengeleyerek anksiyete
belirtilerini hafifletmektedir. Özellikle açık havada
yapılan egzersiz programları, taze havanın beyindeki
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oksijen seviyesini arttırmasıyla bedendeki yüksek kortizol
seviyelerini düşürmektedir. Açık havada düzenli yapılan
egzersizler, depresyon gibi hastalıkları önler ve hatta
depresyonun semptomlarını hafifletir. Her gün açık
havada sadece 30 dakika yürüyüş yapmak, koşmak,
bisiklete binmek, yüzmek gibi aktiviteler, stresle ve
anksiyeteyle daha kolay başa çıkmanızı sağlayacaktır.
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MOTİVASYON

Motivasyon, psikoloji biliminde insanı başarıya
yönelten içsel bir güç olarak tanımlanır. Ancak
motivasyon, mutlulukla da sıkı sıkıya bağlantılıdır. Eğer
motivasyonunuz

düşükse

yapmak

istediklerinizi

gerçekleştirmek için harekete geçemezsiniz ve bu da sizi
mutsuz eder. Bu yüzden mutluluk, biraz da hayatımızdaki
motivasyon derecemizle ilişkilidir.
Motivasyon hakkında birçok kişisel gelişim kitabı
yazılmış, bu konu hakkında birçok bilimsel araştırma
yapılmıştır. Motivasyon, aslında bir yaşam becerisidir ve
kişisel gelişim ile ilgilenen herkesin er ya da geç üzerinde
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düşünmek zorunda kalacağı bir güçtür. Aynı zamanda
duygusal zekânın ve psikolojinin de bir parçası olan
motivasyon, hayatta karşımıza çıkan zorluklarla baş
edebilme becerisinin temelini oluşturmaktadır.
Motivasyon Nedir?
Motivasyon, amaçlarımıza ulaşmak, mutlu olmak,
hayat kalitemizin artması için bizi harekete geçiren her
şeydir.
Duygusal zekâ ve psikoloji hakkında birçok kitap
yazmış olan Daniel Goleman, insanları motive eden 4 ana
unsurdan bahseder:
* Kişisel dürtü
* Özveri
* Girişkenlik
* İyimserlik
Daniel Goleman’a göre, kişisel gelişim ve psikoloji
alanlarının başlıca konularından biri olan motivasyonun
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ortaya çıkmasında ilk temel unsur kişisel dürtüdür. Kişi,
öncelikle hayatının daha iyi bir hale gelmesini arzulamalı,
başarılı olmak için istek duymalıdır. İkinci olarak, kişi
başarıya ulaşmak için almış olduğu kararlarda özverili
olmalı, belirlediği amaçlara sadık kalmalıdır.
Başarıya ulaşmak için kişileri motive eden diğer bir
unsur ise girişkenliktir. Goleman’ın bahsettiği girişkenlik,
ortaya çıkacak fırsatlara hazır olma halidir. Dördüncü
unsur, iyimserliktir. İyimserlik, kişinin karşısına çıkan
zorluklar ve engeller karşısında pes etmeden yoluna
devam edebilme yeteneğidir.
Motivasyonun Faydaları
* Hayatınızın düzene girmesini sağlar.
* Zaman yönetimi becerisi kazandırır.
* Kendinize olan saygınızı arttırır.
* Özgüvenin gelişmesine yardımcı olur.
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Motivasyon, kişisel gelişimin yapı taşlarından
biridir ve hayatınızdaki pek çok durumu kontrol altına
almanızı sağlamanıza yardımcı olabilir.
Motivasyon Türleri
Kişisel gelişim uzmanları, psikolojide iki tür
motivasyondan bahsederler. Bunlardan ilki, severek
yaptığımız şeyler için ortaya çıkan içsel motivasyon’dur.
İkincisi ise para kazanmak gibi zorunlu olarak yapmamız
gereken şeyler için ortaya çıkan dışsal motivasyon’dur.
Farklı insanlar, farklı zamanlarda, farklı şeylerle
motive olabilirler. Aynı görev, bazı insanlarda içsel
motivasyonu harekete geçirirken, bazılarında dışsal
motivasyonu harekete geçirebilir.
Örnek:
Selim, ev kredisi borçlarını ödeyebilmek ve ailesini
geçindirebilmek için çalışan bir kişidir. İşini sevmeyen,
zorunlu olarak çalışan Selim’in motivasyonu tamamen
dışsaldır.
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Serpil, yaptığı işi seven, işinde kişisel tatmin
yaşayan bir kişidir. Serpil’in bir evi ve çalışmasa bile
kendini geçindirebilecek birikmiş parası vardır. Serpil’i
motive eden şeyler tamamen içseldir.
Motivasyonu Arttıran Unsurlar
* Yüksek, ancak gerçekçi hedefler belirlemek.
* Gerektiğinde risk alabilmek.
* Yaptığımız işlerin karşılığında motive edici geri
bildirim almak.
* Yaptığımız planlara sadık kalmak.
* Karşımıza çıkan fırsatları değerlendirebilmek.
* Başarısızlıklar karşısında geri çekilmemek,
hedeflediğimiz yolda devam edebilmek.
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ÖZ FARKINDALIK

İnsan, kendisiyle barışmadan mutlu olamaz ve
ancak kendisini tanıyan bir insan kendisiyle barışabilir.
İnsanın kendisini tanıması ise kişinin öz farkındalık
kazanmasıyla mümkündür.
Peki, nedir öz farkındalık?
İnsanın kişiliği, güçlü yanları, zayıf yanları,
düşünceleri, inançları ve duyguları hakkında açık ve net
bir

algıya

sahip

olmasıdır

öz

farkındalık.

İnsan

psikolojisinin anahtar bileşenlerinden biri olan öz
farkındalık, diğer insanların sizi nasıl algıladığını olduğu
gibi görmenizi sağlar. New York Times’ın en çok satan
yazarlarından biri olan psikolog Tasha Eurich, üç yıl süren
çalışmasının sonucu olarak insanların %95’inin kendilerini
öz farkındalığa sahip insanlar olarak gördüklerini, ancak
insanların aslında sadece %10-15’inin öz farkındalığa
ulaşabilmiş bireyler olduğunu kanıtladı.

30

Hepimizin

hayatımızla,

insanlarla

olan

ilişkilerimizle, işimizle ilgili kendi algımız vardır. Olayları,
durumları ve kişileri bu kendimize ait algımızın
penceresinden görürüz ve değerlendiririz. Hayatımızla
ilgili aldığımız kararlarda algılarımız büyük rol oynar. Çoğu
zaman kendimizden oldukça eminizdir. Oysa olaylar ve
yaşananlar bizim gördüğümüz şekilde gerçekleşmiyor
olabilir. Gerçeği olduğu gibi görüp kabul etmek ve
hayatımızla ilgili doğru kararlar alabilmemiz için, öz
farkındalık kazanıp bu yeteneği geliştirmemiz oldukça
önemlidir.

ÖZ FARKINDALIK BİZE NE KAZANDIRIR?
Öz farkındalık, düşüncelerimizi, inançlarımızı,
olayları ve durumları yorumlama biçimimizi geliştirir ve
duygusal zekâmızın, buna bağlı olarak da hayatımızdaki
başarı oranının artmasını sağlar. Çünkü öz farkındalık
insanın istediği gibi bir hayat sürmeyi başarabilmesinin ilk
adımıdır. İnsanın duygularını, verdiği tepkileri, kişilik ve
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davranışlarını tanıyarak farkındalık kazanması, hayatında
istediği değişiklikleri yapabilmeyi de beraberinde getirir.
İnsan, kendi düşüncelerinin, duygularının, davranışlarının
farkında olmazsa nasıl değişerek istediği hayatı yaşayabilir
ki?
ÖZ FARKINDALIĞIMIZI GELİŞTİRMENİN YOLLARI
Öz farkındalık aslında farkındalık düzeyinin
arttırılmasıdır ve neyse ki öğrenilebilen, dikkatimizi
kişiliğimize ve davranışlarımıza odaklayarak ve çeşitli
uygulamalar yapılarak geliştirilebilen bir yetenektir. Tasha
Eurich “İçgörü” kitabında öz farkındalığımızı geliştirmemiz
için bize üç teknik önermektedir. Bunlardan ilki gerçeği
tam olarak bilmeye karar vermek ve gerçeği öğrenmek
amacıyla kişinin kendine sorular sormasıdır. İkincisi, diğer
insanların düşüncelerine başvurmaktır. Diğer insanlar bizi
tarafsızca değerlendirerek bize daha nesnel bir bakış açısı
sunabilirler. Üçüncüsü ise “ne yapmalıyım?” sorusunu
sormaktır. İnsanlar sürekli kendilerine “neden bunu
yaptım, neden bunu istedim, neden böyle söyledim?”
diye sorar. Eurich’in araştırma sonuçlarına göre “neden?”
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sorusunun kişiye bir farkındalık kazandırmadığı, buna
karşılık

“Ne

yapmalıyım?”

sorusunun,

kişinin

öz

farkındalığını geliştiren önemli bir unsur olduğu görülmüş.
“Duyguların şiddeti, biz onlar hakkında açık ve net bir fikre
ulaşana kadardır” diyerek Spinoza’dan alıntı yapan Eurich,
önerdiği bu tekniklerle bize kendimizi kendimize objektif
bir biçimde tanıtmanın yollarını sunuyor.
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MUTLU VE BAŞARILI OLMANIN SIRRI
HOBİLERDE GİZLİ

Günümüzde yoğun iş temposu nedeniyle çoğumuz
hobilere ayıracak zamanı olmadığımızı düşünüyor ve bir
günü sorunsuz bir şekilde tamamladığımızda kendimizi
şanslı hissediyoruz. Günlük yapılması gerekenler listemize
bir yenisini eklemekten ve günlük planımızın dışına
çıkmaktan çoğu zaman kaçınıyoruz. Oysa bir hobi
edinmek ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey olabilir ve
sağlığımızı ummadığımız bir şekilde iyileştirebilir.
Harvard

psikoloji

profesörü

Srini

Pillay,

“Odaklanmamış Zihnin Gücünü Keşfet: Tamir et, Çiz,
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Dene” kitabında hobilerin hayatta nasıl daha başarılı
olmamızı sağlayacağını açıklıyor. Pillay’a göre çoğu insan
hedeflerine ulaşmak için yaptıkları işe daha çok
odaklanmak gerektiğini düşünse de bu doğru değil.
Aslında daha başarılı olabilmemiz için beynimize
odaklanmamayı öğretmemiz gerekiyor. Bunun içinse
yapabileceğimiz en iyi şey bir hobi edinmek.
Hobilerin başarı getirdiği Michigan Üniversitesi
psikoloji profesörü Robert Root Bernstein’in yapmış
olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştı. Bernstein 1958-1978
yılları arasında dört kez kendileriyle görüşülüp kaydı
alınmış 40 erkek bilim adamının kayıtlarını ve meslek
başarılarını inceledi. Özellikle görsel düşünmeyi içeren
sanatların etkili olduğunu buldu. Bu tür hobilere sahip
olan bilim adamları daha başarılıydı.
Pillay hobilerin beyni koruduğuna da dikkat
çekiyor. T.F. Hughes ve arkadaşlarının yapmış olduğu
araştırma sonuçlarına göre, her gün en az bir saat vakit
ayrılan hobilerin, ileriki yaşlarda bunamaya karşı
koruyucu bir rol üstlendiğini gösteriyor. 2016 yılında
35

Japonya’da Tomioka ve arkadaşlarının yapmış oldukları
araştırmanın sonuçlarına göre ise en az bir hobisi olan
insanların yaşlılık dönemlerinde daha işlevsel oldukları ve
daha uzun yaşadıkları gözler önüne seriliyor.
“Zevkli uğraş” anlamına gelen hobiler, adından da
anlaşılacağı üzere insanlara keyif verir, kişinin kendini
daha iyi hissetmesini sağlar ve böylece insanın psikolojik
durumunu iyileştirir. Psikolog Sarah Pressman ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmanın sonuçlarına
göre keyif aldığımız her etkinliğin sağlığımıza yararları
oldukça büyük. Bu çalışmayla keyif almamızı sağlayan
hobilerin kan basıncımızı düşürdüğü, hobisi olan
insanların fiziksel olarak kendilerini daha iyi hissettiği ve
daha az karamsarlığa kapıldığı, hobilerin depresyonu
önlediği kanıtlanmış durumdadır. Hobiler yapılmış
araştırma

raporlarına

düzenlemekte,

kalp

göre
krizi

kalp

riskini

fonksiyonlarını
önemli

oranda

düşürmektedir. Her gün bir şövalenin ya da ahşap bir
maketin başında geçireceğimiz birkaç saat bize keyifli
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anlar yaşatmasının yanında bedenimizi ve ruhumuzu da
iyileştirerek sağlığımıza katkı sağlayacaktır.
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MUTLU OLMAK İÇİN
GEREKEN ALIŞKANLIKLAR

VAZGEÇMENİZ

Buraya kadar mutlu olmak için bilmemiz ve
yapmamız gereken şeylerden bahsettik. Ancak bir de
mutlu olmak için yapmamamız gereken şeyler var:
1. Kendinizden şüphe etmeyin.
Güven, başarılı ve mutlu olmanın anahtarıdır.
Hewlett-Packard şirketinin çalışanları arasında yaptığı
çalışmada bazı kriterler sunularak çalışanlara promosyon
almak için başvuruda bulunmaları istendi. Kadınlar ancak
tüm kriterleri karşıladıktan sonra başvuruda bulunurken,

38

erkekler kriterlerin genel olarak yüzde 60’ını yerine
getirdikten sonra başvuruda bulundular.
Güven duygusu bizi bir sonraki aşamaya taşıyan
büyük bir güçtür. Kendimizden şüphe etmeyi bırakıp
kendimize inanırsak başarıya daha hızlı ulaşabiliriz.
2. Ertelemeyi bırakın.
Hedefler koymak kolay olsa da hedeflere ulaşmak
için harekete geçmek zordur. Genellikle bugün aldığımız
bir kararı, hep yarına erteleriz ve o yarın, hiç gelmeyecek
bir sonsuzluğa dönüşür. Bir işi yarına ertelemek
çoğunlukla bir bahanedir ve ertelemenin aslında iki temel
nedeni

vardır.

Ya

gerçekten

o

işi

yapmak

istemiyorsunuzdur ya da çalışmadan başarılı olmak
istiyorsunuzdur.

İkisi de başarı getiremeyeceğine göre

işlerinizi ertelemeyi bırakın.
3. Başka bir seçeneğiniz olmadığını düşünmeyi
bırakın.
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Her zaman başka bir çözüm yolu vardır. Kurban
gibi hissedip güçsüz olduğunuzu kabul etmek yerine
henüz

fark

edemediğiniz

bir

çıkış

yolu

bularak

kurtulacağınızı düşünün. Başarılı ve mutlu olmak için,
çaresiz olduğunuzu düşünmeyi bırakın.
4. Aynı hataları yapmayı bırakın.
Albert Einstein’ın dediği gibi; delilik, sürekli aynı
şeyleri

yaparak

farklı

sonuçlar

elde

edeceğini

düşünmektir. Aynı davranışlar aynı sonuçları doğuracağı
için farklı yöntemler denemeniz gerekiyor olabilir. Farklı
sonuçlar elde etmek ve başarılı olmak için aynı hataları
yapmayı bırakıp acı verecek bile olsa yeni yollar
keşfetmelisiniz.
5. Evet demeyi bırakın.
Bir şeye “evet” demek aynı zamanda başka bir
şeye “hayır” demektir. Örneğin hak etmediğiniz bir ücrete
“evet” demek, hak ettiğiniz yüksek ücrete “hayır”
demektir.

Kaliforniya

Üniversitesinde

yapılmış

bir

çalışmanın sonuçlarına göre “hayır” demekte zorlanan
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insanların daha fazla stres yaşadıkları ve daha yüksek
oranda depresyona yakalandıkları tespit edilmiştir.
“Hayır” güçlü bir kelimedir ve başarılı olmak için
hayatınızda

kullanmanız

gerekecek

en

önemli

kelimelerden biridir. “Hayır” dediğinizde, kelimenin
arkasına “yapamam, yapabileceğimi sanmıyorum” gibi
bahaneler eklemeyin. İstemediğiniz şeyleri yaparak mutlu
olmanızın olasılığı yoktur. Bu yüzden “hayır” demek
istediğinizde “hayır” deyin ve enerjinizi yapmak istediğiniz
işlere odaklayın.

41

