SANAT VE ÖZGÜVEN

“Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin
birlikte çalıştığı şeylerdir.”
Francis Bacon

Sanatın Önemi
Sanat, bireyin yaşamının hemen hemen her anında
onun ayrılmaz bir parçasıdır denilebilir. Çünkü insanlar,
her nereye bakarlarsa baksınlar sanat ve tasarım
çalışmalarını görebilirler.
Sanat ve buna bağlı olarak sanat eserleri, bireyin
yaşamında işlevsel yönü olduğu kadar biçimi, renkleri vb.
gibi diğer özellikleri ile insanın estetik yönünün bir
yansımasıdır.
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Sanat, insana estetik haz verip, insanı eğlendirerek
onun oyalanmasını ve yaşam dersi vermesini sağlar. Bu
anlamda sanatın, insanların ruhlarını yaşamın
karanlıklarından kurtarıp, gerçek yaşamdan daha üstün
olan ideal bir yaşam için hazırladığı söylenebilir. Bir
roman, bildiğimiz insan ilişkilerini, olayları bizim için
derinlemesine inceleyerek bize önderlik eder.
Kendi hislerimizin ne olduğunu öğrenmemizi
sağlar. Bütün insanlarda aynı heyecanı, aynı duyguları
uyandırarak yaşadığı şehrin, sınıfın ve ulusun insanlarına
bir kişilik ve yaşama bilinci aşılayarak birlik olmalarına
ve birbirlerine yaklaşmalarına yardım eder. Ayrıca sanat
bizi, sanatçı aracılığı ile konularında yarattığı tiplerle bir
araya getirerek yaşamımızı daha da zenginleştirir.
Sanat ve buna bağlı olarak sanat eseri, insan
yaşamının belli zaman dilimlerinin sembolleşmesini, yani
bireyin yaşamının o anki kesitinin kayıt altına alınmasını
sağlar. Örneğin; bir bireyin herhangi bir yerde bir şarkıyı
ilk kez dinlediği ve bir resmi ilk kez gördüğü an, o sanat
eserini, o kişinin zihninde sembolleştirdiği, yani kayıt
altına aldığı andır. Örneğin; birey daha sonra o şarkıyı
ikinci kez veya üçüncü kez dinlediğinde veya eseri başka
bir zaman yeniden izlediğinde o zaman dilimi hayaline
gelir ve “bu şarkıyı ilk defa şurada dinlemiştim veya bu
resmi ilk kez şu galeride görmüştüm” diyerek o zaman
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dilimini yeniden yaşar, yani zihninde sembolleştirdiği o
zaman dilimi bir teyp bandı gibi hayal penceresinden
tekrar geçer.
Bu durum, bir film seyrettiğimizde, bir roman
okuduğumuzda veya bir şiir dinlerken de aynı şekilde
gerçekleşir. Bir roman okurken, roman içerisinde eğer hiç
gitmediğimiz bir yer betimleniyor ise o yeri merak ederiz
ve imkân olsa hemen gidip o yeri ziyaret etmek isteriz.
İşte o merak duygusunun başladığı zaman dilimi, bizim o
eser sayesinde o zaman dilimini sembolleştirdiğimiz
andır.
Sanat eğitimi, insanların kendi yaşantılarını amaçlı
ve yöntemli olarak olumlu yönde değiştirme, dönüştürme,
geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir.
Sanat eğitimi, eğer zamanında verilmezse, bireyin
estetik duyarlılık, karşı görüşlere saygı, farklı kültürlere
değer verme, sanat eserlerini koruma bilinci kazanma ve
evrensel ortak bir değeri paylaşma vb. gibi davranışları
kazanamamasına yol açabilir. Gökbulut’un da dediği gibi
sanat eğitiminin, genel eğitimin vazgeçilmez bir parçası
olduğunu algılamak ve uygulamak, her aydının
sorumluluğudur. Çünkü kültür ve uygarlığın sanat yoluyla
ölümsüzleştirilmesi; sanatın, halk kültürünün ve günlük
yaşamın zengin estetik birikimiyle beslenmesi ve çocuk
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yaşta sanat sevgisine ve sanat bilincine
dönüştürülmesinden geçer.
İnsanın genel eğitimi bir bütün olarak
düşünüldüğünde, sanat eğitiminin genel eğitimin bir
parçası olduğu yadsınamaz. Ancak, sanatın bir özgürlük
ve bireysel yaratıcılık olgusu olduğu dikkate alındığında
ise, sanat eğitiminin kendine özgü çok özel yasalarının ve
ilkelerinin varlığı da kuşkusuzdur
Sanat eğitiminin temel amaçlarından biri de bireye
görmeyi, işitmeyi, dokunmayı, tat almayı öğretmektir.
Çevresini hakkıyla algılayıp onu biçimlendirmeye
yönelmek için bu, gerekli ilk koşuldur. Yalnızca bakmak
değil, “görmek”, yalnızca duymak değil “işitmek”,
yalnızca elle yoklamak değil, “dokunulanı duyumsamak”
yaratıcılık için ilk aşamalardır.

Çocuk ve Resim
Bazı araştırmalarda, özellikle çocuk resimlerine
ruhbilimsel ve gelişimsel boyuttaki yaklaşımlar dikkate
sunularak, bu resimlerde, çocuğun çok yönlü gelişiminin
egemen olduğu belirtilmiştir. Bu tespitlere şunlar da ilave
edilebilir:
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1- Çocuğun nesnel dünya ile kurduğu ilişkinin ve
o çevreyi değiştirme yolundaki yaratıcı eylemin bir
göstergesi sayarlar.
2- Bu resimleri organizmanın doğal gereği sayan
yaklaşımda, çocuk büyürken çizgilerinin de gelişeceği
varsayılır.
3- Çocuğun çizgileri, onun tüm yaşantılarının
göstergesidir.
4- Çocuk resimleri düzenleyici, bütünleyici bir
işleve sahiptir.
5- Resim yapmak için duyusal, olgusal, zihinsel
boyutlarda işlem yapan çocuğun resim çalışmaları,
zihinsel gelişmeye fırsat oluşturur.
6- On yaşına kadar çocuk resimleri bu yaş
çocuklarının zekâ düzeylerini belirleme de bir ölçüdür.

İnsanın Kendini Yeniden Keşfetmesinde
Drama ve Dramatik Eğitimin Önemi
Oyun ve drama, bireyin kendiyle ve diğer
bireylerle ilişkisinin, yeniden toplumsallaşmasının, “ben”
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ile “biz” arasındaki köprüyü yeniden kurmasının
yollarından biri. “Ben”in “biz” içinde kendi kimliğiyle var
olduğu, yaratıcı cesareti ve düş gücünü kullanarak kendini
ifade ettiği, kendiyle yüzleştiği, hayatı anlamlı hâle
getiren farkındalığı, duyarlılığı, bilinci bireyde oluşturan,
kendini var etmenin ve yarattığı yanılsamanın etkisiyle
kişide haz duygusunu yeniden uyandıran bir alandır
çünkü oyun ve drama.
İnsana, kendi becerisiyle oluşturduğu bir yaşantı
sunan ve böylece insanı özgürleştiren drama, bütün bu
özellikleriyle, insanın insanla buluşmasını sağlayan en iyi
etkileşim alanlarındandır. Çünkü insanın gönüllü ve özgür
iradesiyle eylediği ve insana “biz” duygusu veren oyun
kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Etkileşim, oyun ve drama
birbiriyle sıkı bağları olan edimlerdir.
Özetle; kaynağını, özellikle insanlarda doğal
olarak var olan oyun ve oynama dürtüsüyle birlikte, bu
dürtünün farklı ifadelerinden büyü, ritüel ve mitlerin
kaynaşmasından alan dram ve tiyatro sanatı ya da drama;
insana, var olan değerlerini anımsatan, onun kendiyle
yüzleşip özgürleşmesini sağlayarak, insanı geliştiren ve
topluca yaşanılan bir sanat, bir eylem, bir yaşantı ve bir
süreçtir.
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Yalnızlaşan bireyin, yeniden kendini ve
toplumunu bulmasında yadsınamayacak katkısı olan,
beynin her iki yarım küresinin eş güdümlü olarak
çalışmasını ve gelişmesini sağladığı için, insanın algılama
yetisini, yaratıcılığını, düş gücünü, konsantrasyonunu,
düşünme ve ifade gücünü yetkinleştirdiği gibi,
duygularının da incelmesini sağlayarak, onu zihinsel,
duyusal, kültürel, kısaca her boyutta zenginleştiren drama,
insanı ilk çocukluktan itibaren bilgi ve beceriyle
donatarak, mesleki ve toplumsal hayata hazırlamayı
hedefleyen eğitim alanında da uzun yıllardır yararlanılan
ve yararlanılması da gereken bir etkinliktir.
Nitekim 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, kalıplaşmış,
ezberci, öğretici merkezli, çocuğu ve genci
edilginleştirerek, toplumdaki körleşme sürecine katkıda
bulunan eğitim anlayışının çıkmazı görülerek, bireyin
coşkusunu ve yaratıcılığını ateşleyerek, çok boyutlu ve
geniş bir perspektif kazanmasına doğru yönelen, öğrenci
merkezli eğitim anlayışının temelleri atılmaya
başlandığında, dramadan da eğitim sürecinde
yararlanılabileceği düşüncesinin ilk çabaları görülmeye
başlanır.
John Dewey, 1921’lerde şu gözlemde bulunmuştu:
“Eski eğitim sisteminde ağırlık çocuğun dışındaydı;
öğretmende, ders kitabında, çocuğun içgüdü ve içtepisel
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etkinliklerinin bulunmadığı, yer alamadığı her yerdedir…
Şimdi yapmaya çalıştığımız, değişikliklerle ağırlık noktası
da değişmektedir… Çocuk, eğitim uygulamalarının
çevresinde döndüğü bir güneşe dönüşmektedir.”
Çocuk daha neredeyse doğar doğmaz hareket
etmeye başlar ve üç yaşına geldiğinde çocukların çoğu,
dramatik oyunu, başlıca öğrenme yöntemi olarak
kullanırlar.
Dramatik oyun; en genel tanımıyla, yaşamı daha
iyi anlayabilmek için onu taklit etmek ve oynamaktır.
Dramatik oyunda çocuk, bir rol alır ve başka birisiymiş
gibi davranır. Dramatik oyun süreci taklit, rolle
özdeşleşme ve dönüştürme eylemlerini kapsar. Bu özgür
oyun yoluyla çocuk, kendisi için bir çevre yaratır. Bu
hayalî dünyada, olup bitenlere bir anlam verebilmek,
olanları kavrayabilmek için, çevresinde duyduğu,
gördüğü, hissettiği şeyleri taklit eder. Rolle özdeşleşmede
çocuk, kendini başka birisinin yerine koymaya çalışır ve
bu süreç, onun kendini ve diğerlerini daha iyi anlamasını
sağlar.

Çocukların Sanattan Öğrendikleri
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Okul reformcularının, daha çok öğretmeni sanat
alanında eğitmeye ne çok ihtiyaçları olduğu ve bu konuda
neler yapılması gerektiği konusunda konuştuklarına pek
şahit olmayız. Çünkü hepsinin temel saplantısı fen,
matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarıdır. Oysa
çocuklar, sanattan çok şey öğrenir. Sanat, kendi asıl
değerleri dışında çocuklara akademik başarı ve genel
anlamda hayatta başarı kazanmaları için çok önemli
beceriler de kazandırır.
Nedir bu beceriler?
1- Yaratıcılık:
Kendi zekâlarını kullanarak düşünmek, olaylara
farklı bakış açılarıyla yaklaşmak ve “resmin dışına
çıkarak” düşünmek, çocuğunuzun diğerlerinden ayrılarak
bireyselleşmesini sağlayacaktır.
Bir sanat programında, çocuğunuzdan bir
monoloğu altı farklı şekilde canlandırması, bir anısını
anlattığı bir resim yapması ya da bir müzik parçasını
tamamlayan yeni bir ritim yazması beklenecektir. Eğer
çocuklar sürekli yaratıcı düşünme alıştırması yaparlarsa,
bu bir zaman sonra onlara doğal gelecektir. Bunu,
gelecekteki kariyerlerine taşımaları da doğal bir süreç
olacaktır.
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2- Özgüven:
Drama-Tiyatro yoluyla geliştirilen beceriler,
sadece bir mesajı inandırıcı bir şekilde iletmeyi
öğrenmenizi sağlamaz, aynı zamanda sahnenin yönetimini
alma özgüvenini kazanmanızı da sağlar. Tiyatro eğitimi,
çocukların kendi güvenli bölgelerinden dışarı çıkma
alıştırması yapmalarını sağlar. Ayrıca hata yapmalarına
imkân verirken, provalarda bu hatalardan öğrenmelerini
de sağlar.
3- Problem Çözme:
Sanatsal eserler, problemlerin çözülmesiyle doğar.
Bu kili nasıl bir heykele dönüştürebilirim? Belli bir
duyguyu dans aracılığıyla nasıl tasvir edebilirim? Benim
canlandırdığım karakter, böyle bir durumda nasıl tepki
verir?
Çocuklar, sanat etkinlikleri yaparken, farkına bile
varmadan sürekli problem çözmeye teşvik ediliyorlar.
Tüm bu problem çözme pratiği, çocukların mantık
yürütme ve anlama becerilerini geliştirir. Problem çözme
becerisi, çocukların büyüyünce seçecekleri hemen her
meslekte ihtiyaç duyabilecekleri çok önemli bir beceridir.
4- Azim:
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Bir çocuk, eline ilk kez bir keman aldığında
hemen Bach’ın bir eserini çalamayacağının da bilincine
varır. Çocuk, çalma pratiği yaptıkça, keman çalma
tekniklerini öğrenir ve çalma becerisi gelişir. Bu sayede,
pes etmemek gerektiğini, Bach’ın konçertosunun artık
eskisi kadar uzak olmadığını keşfeder. Rekabetin yoğun
olduğu ve insanların sürekli yeni beceriler geliştirmesinin
beklendiği bir dünyada azim, başarıya ulaşmakta çok
hayati bir özelliktir.
5- Odaklanma:
Odaklanmayı öğrenmenin en güzel yollarından
birisi, bir müzik topluluğu çalışmasına katılmaktır.
Dinleme ile eşlik etme arasındaki dengeyi korumak, ciddi
bir konsantrasyon ve odaklanma gerektirir. Bir toplulukla
müzik çalışması yapmak, her katılımcının sadece kendi
rolünü düşünmesini değil, aynı zamanda kendi rolünün,
yaratılan eserin büyük resmine nasıl katkı yaptığını
düşünmelerini de gerektirir. Yapılan araştırmalar, sanat
çalışmalarına katılmanın, çocukların yaşamın farklı
yönlerine odaklanma becerileri geliştirmelerini
sağladığını ortaya koyuyor.
6- Sözel Olmayan İletişim:
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Tiyatro ve dans eğitiminden kazanılan
deneyimlerle çocuklar, beden dilinin mekaniklerini
çözmeyi öğrenirler. Hareket etmenin farklı yollarını
keşfederler ve bu hareketlerin nasıl farklı duygularla
iletişim kurmalarını sağladığını fark ederler. Sonra bu
keşifler, eğitmenlerin desteğiyle, seyirciye, karakterlerini
etkili bir şekilde canlandırdıkları performans becerisine
dönüşür.
7- Yapıcı Geri Bildirim Almak:
Bir performans ya da görsel sanat eseri hakkında
yapıcı geri bildirim almak, her sanat eğitiminin en olağan
parçasıdır. Çocuklar, geri bildirimin öğrenmenin bir
parçası olduğunu, gücenilecek bir şey olmadığını ve
kişisel alınmaması gerektiğini öğrenirler. Geri bildirim
çok faydalı bir şeydir. Esas amaç, beceri geliştirmektir ve
değerlendirme, bu sürecin her adımına dâhildir.
8- İş Birliği:
Çoğu sanat dalının doğasında iş birliği yatar. Sanat
sayesinde çocuklar, birlikte çalışmayı, sorumluluk
paylaşmayı, ortak bir hedefe ulaşmak için diğerleriyle
uzlaşmayı öğrenirler.
Bir çocuk, bir müzik topluluğunda bir enstrüman
çalıyorsa veya bir tiyatro ya da dans prodüksiyonunda bir
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rolü varsa, kendi katkılarının, grubun başarısı için gerekli
olduğunu anlamaya başlar.
Bu deneyimler sayesinde çocuklar özgüven
kazanır ve katkılarının değerli olduğunu öğrenirler.
9- Kendini Adama:
Çocuklar, çabalarının, bitmiş bir esere ya da
performansa dönüştüğünü gördüklerinde, bir işe kendini
adamayı, başarı duygusuyla birleştirmeyi öğrenirler.
Ayrıca provalara zamanında katılmak, başkalarının
katkılarına saygı duymak ve bir işin başarıyla
sonuçlanması için emek vermek gibi oldukça sağlıklı
çalışma alışkanlıkları kazanırlar.
10- Sorumluluk Alma:
Çocuklar, iş birliği yaparak bir şeyler yaratma
pratiği yaptıklarında, kendi eylemlerinin başka insanları
etkilemesi fikrine de alışırlar. Sanat aracılığıyla çocuklar,
aynı zamanda hata yaptığını kabul etmenin önemli
olduğunu ve hataların sorumluluğunu almayı öğrenirler.
Hatalar, sanatta öğrenme sürecinin en olağan
parçası olduğu için çocuklar, hataların yapılabileceğini
görmeye başlarlar. Hataları kabul ederiz, onlardan
öğreniriz ve sonra yolumuza devam ederiz.
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KİTAP SEÇİMİNİN ÇOCUKTA ÖZGÜVEN
OLUŞUMUNA KATKILARI
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Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer...

“Okuma, ruhu yüceltir.”
Voltaire
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“Kitap, insanın küsemeyeceği dostudur”
Çin Atasözü

Çocukların daha yaparak yaşayarak
öğrenmelerinin daha kolay olduğu gerçeğiyle, aile
bireylerinin, kitap okuyarak birbirlerine model olmaları
gereklidir.
Kitap okumanın yararları, maddeler hâlinde şöyle
belirtilebilir:
1- Kitap okumak ile ders çalışma alışkanlığı
arasında önemli bir ilişki vardır. Akşamları, okul dersleri
dışında kitap okumak, ders çalışma alışkanlığını
pekiştirmektedir.
2- Okunan her kitap, bilgi dağarcığını artırır.
Dersler başta olmak üzere akıcı bir öğrenmeye eşlik eder.
3- Sözcük dağarcığını artırır. Böylece konuşma
dilinin daha akıcı ve anlamlı olması mümkün olacaktır.
4- Kitap okuyan kişi, çevresinde olup bitenlere
karşı daha duyarlı ve ilgili olur.
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5- Kitap okuyan kişi, düşünerek adım atar. Olaylar
karşısında hırçın, fevri ve aceleci değil, akılcı bir tutum
sergiler.
6- Kitap okuyan kişinin belleği (hafızası) gelişir.
7- Kitaplar, insanın en yakın arkadaşı olabilir.
Kitaplar, insanlara hem öğretir hem de eğlendirir.
8- Kitaplar, bilgi kaynaklarıdır. Öğrenilmek
istenen hemen her şeye kitapla ulaşmak mümkündür.
9- Kitaplar; insanlara, başkalarını anlama ve
tanımayı öğretir. İnsanın kendini başkasının yerine koyma
(empati) duygusuna sahip olmasını sağlar. Kitaplar
sayesinde insanlar, başka insanların da duygularını,
yaşantılarını, acılarını ve sevinçlerini öğrenirler.
10- Kitaplar sayesinde yeni yeni arkadaşlıklar
kurulabilir. Okunan kitaplar paylaşıldıkça dostluklar
pekişir.

Çocuklar İçin Kitap Seçerken
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Kitaplar, her yaşta çocuk için çok önem taşır.
Değişik oyunlar ve oyuncaklarla oynamak onların ilgisini
çekiyorsa, farklı kitaplarla karşılaşmak ve her seferinde
yeni bir hikâye dinlemek de onlar için fazlasıyla ilgi
çekicidir.
Bu sebeplerle hem çocuğa okuma alışkanlığı
kazandırılması için hem de hayal güçlerinin gelişimi için,
her çocuğun odasında kitap yer almalıdır. Uyumadan önce
okunan bir masal ya da gün içerisinde bir kitabın
resimlerine bakmak, çocukların farklı dünyaları
keşfetmesine vesile olacaktır.
Bu noktada en önemli şey, çocuklar için kitap
seçiminde nelere dikkat edileceğidir.
Çocuğun Yaşı
Kitap seçiminde çocuğun yaşı göz önünde
bulundurulmalıdır. Tercih edilen kitap, çocuğun yaşına
hitap etmiyorsa, kitaptan keyif almayabilir ve kitap
sevgisini kazanamadan kitaplardan soğuyabilir. Kitap,
çocuğun konusunu kavrayabileceği, hikâyesini gözünde
canlandırabileceği ve resimlerine bakmaktan zevk alacağı
bir yapıda olmalıdır. Çok küçük yaştaki çocuklar için,
yırtılmaması adına, daha kalın sayfalı kitaplar tercih
edilebilir. Ses çıkaran, içerisinden oyuncaklar çıkan ya da
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sayfalarında çeşitli materyallerin yer aldığı kitapları
alırken, küçük parçalara ayrılıp ayrılmadığı, çok fazla
tüylü malzemelerden oluşup oluşmadığı, çocuğun
boğazına kaçma ihtimali de göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir.
Kitabın Anlatımı
Çocuklara kitap alırken dikkat edilmesi gereken en
önemli konu, kitabın anlatım dilidir. Kelimelerin uygun
şekilde kullanılması, imla kurallarına uyulması, argo
kelimelerin yer almadığı cümle yapılarına sahip olması
hususları önemlidir. Anlatılan hikâye aynı zamanda
sürükleyici olmalı, çocuk, hikâyenin sonunda neler
olacağını merak etmelidir. Kitap öğretici ve anlaşılır bir
dilde olmalıdır. Büyük çocuklar için kelime hazinesi geniş
olan kitaplar tercih edilmelidir.
Kitapta Yer Alan Resimler
Çocuklar için kitapta yer alan resimler önemlidir.
Resimdeki ayrıntılar, çocuklar için kelimeler gibidir.
Gördüğü birçok nesneyi bu hikâyelerde tanır. Düz ve
detayların az bulunduğu resimlere bakması, çocuklara çok
fazla bir şey kazandırmayacaktır. Çocuğun hayal gücünü
genişletebilecek, onu değişik dünyalara taşıyacak, çocuğu
kendi dünyasına çekebilecek inandırıcı resimler, onun
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kitaptan daha fazla zevk almasını sağlayacaktır. Kitapta
kullanılan resimlerin parlak olmasına, karakterlerin
sevimliliğine ve resimlerinin anlaşılır olmasına, kitap
seçiminde dikkat edilmelidir.
Ayrıca, kitapta şiddet unsuru içeren kelime ve
resimlerin kullanılmış olması, çocuğun psikolojisini
olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Hayat dolu, neşeli,
renkli, öğretici kitapların seçilmesi çok daha faydalı
olacaktır.

Yaratıcı Yöntemlerle Hikâye Anlatımında
Çocuğunuza Destek Olun
Kelimelerin karakterleri şekillendirdiği, bir başka
dünyayı ve derin duyguları önümüze seren öykülerden
herkes hoşlanır. Hikâye anlatmak, çocukların hayata
ilişkin cesaretlerini artıran çok önemli bir beceridir.
Çünkü yalnız yaratıcılığı ve kendini ifade etme
becerisini değil, aynı zamanda özgüveni ve sosyalleşme
süreçlerini de destekler, üstelik çocuğunuzun duygusal
olarak beslenmesini sağlar. Topluluk önünde hikâye
anlatmak ya da okumak, konuşma becerilerinizi geliştirir.
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Şimdi bu denli önemli bir beceriyi çocuğunuza nasıl
kazandırabileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
Aylin Hanım, Bursa’da yaşayan bir İngilizce
öğretmeni. Kendi oğlunu, hikâye anlatma konusunda
teşvik etmesinin, öğrencilerini teşvik etmekten çok daha
kolay olduğunu söylüyor. Uyku öncesi zamanları nasıl
değerlendirdiğini anlatan Aylin Hanım diyor ki:
“Oğlum henüz küçükken onla rollerimizi
değişmeye başladım. Ona aynı kitapları tekrar tekrar
okumak yerine, bana bir hikâye anlatmasını söyledim. Bir
süre sonra bu, ikimizin bir ritüeli hâline geldi ve başka
konularda da ilişkimizin daha iyiye gitmesini sağladı.”
Çocuklarınızın özgüven sahibi hikâye anlatıcılara
dönüşmesini istiyorsanız şu tavsiyelere kulak
verebilirsiniz:
İlham egzersizleri
“Yaratıcı yazarlık için ilham her yerde
bulunabilir.” diyor Aylin Hanım. “Bütün mesele,
çocuğunuzun konuşmaya başlamasını sağlayacak bir konu
bulmak.”
Şunları öneriyor:
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- Bir kâğıda rastgele kelimeler yazın, sonra onları
kesin ve çocuğunuzu, bu kelimeleri cümle içinde
kullanmaya teşvik edin.
- Akşam yemeğinde her aile üyesinin sırasıyla
kurdukları cümlelerle katılabilecekleri bir hikâye anlatma
oyunu oynayın.
- Hikâye anlatırken enstrümantal müzik dinleyin,
resimlere bakın, kitaplardaki, dergilerdeki fotoğraflara
odaklanın, hatta bir yandan kendi resmini çizmeye
koyulun.
Kurgu hâline getirin
Aylin Hanım, çocuğunuza düşüncelerini
örgütlemekte yardımcı olmanın önemli olduğunu
anlatıyor. Çünkü düşüncelerimiz, genellikle yazılı öyküler
gibi sıralı bir kurguları yoktur. Bunun için birlikte ilham
aldığınız konuları yazacağınız bir defter tutabilirsiniz.
Daha sonra bu deftere bakarak, anlatılan olayların
mantıklı bir kurguya kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
Görseller, hikâye akış tabloları
Görseller ve akış tabloları, çocuklar için inanılmaz
ölçüde yardımcı araçlar. Sınıfta uyguladığımız bir teknik
şöyle:
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- Çocuklara, mahallelerinin bir haritasını
yapmalarını ve harita üzerinde en çok zaman geçirdikleri
yerleri işaretlemelerini söyleyin.
- Mahallede önemli olayların gerçekleştiği yerleri
de işaretlesinler. Mesela; nerede onları bir arı sokmuş?
Her bir işaret, anlatılacak bir hikâye anlamına gelecektir.
Bütün amaç, bu olayları eğlenceli ve mantıklı bir
kurguyla yeni hikâyelere dönüştürmek.
Aylin Hanım şunu ekliyor:
“Çocuklarımın bu küçük şekillerden yola çıkıp,
dünyanın en keyifli hikâyelerini anlatmalarına
bayılıyorum.”
Olay örgüsünü eğlenceli hâle getirin
“Akış tabloları sayesinde bir olay örgüsü
yaratıyorum.” diyor. “Basit bir çocuk kitabından başlayıp,
kitaptaki öykünün temel öğelerini çıkarttırıyorum.
Çevrenin tarifi, olay, olayın gelişimi, düğüm ve çözüm.”
Ardından, hikâyeyi bir akış haritasına dönüştürüyor,
çocuklarla birlikte. Böylece çocuklar, her bir noktayı
istedikleri gibi yeniden şekillendirmeye başlıyorlar.

Karakter yaratmak
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Mesele karakter yaratmaya geldiğinde Aylin
Hanım, harika bir teknik kullanıyor, bu tekniği o da
üniversitedeki hocasından öğrenmiş.
- Bir odadaki rastlantısal öğelere odaklanın, biraz
kafa yorduktan sonra etrafınızda bir tür müze oluştuğunu
göreceksiniz.
- Çocukları bu gerçek olmayan müzede gezintiye
çıkarın ve her bir nesne için bir öykü yazmalarını
söyleyin.
Diyor ki: “Bu oyunla nasıl nefis öyküler
anlatıldığına inanamazsınız. Yalnızca bir parfüm şişesine
bakarak koca bir efsane yaratabiliyor çocuklar. Siz de bir
objeye bakarak, kendi öykülerinizi yazabilirsiniz.”
Sesli okuma
Tıpkı hikâye anlatmada olduğu gibi, sesli kitap
okumanın da çocuğun topluluk önünde konuşma
becerilerinde çok önemli bir gelişme sağladığını söylüyor.
Fakat anlatılan her zaman, büyüleyici bir konu olmak
zorunda değil.
“Çocuğunuza kendisini güvenle ifade edebileceği
bir ortam hazırlamanız önemli, bu şekilde dışlanmadan,
eleştirilmeden düşüncelerini, duygularını dile getirebilir.
Eğer çocuk, özgüven gösteremiyor ve öykü
geliştiremiyorsa, ona sesli kitap okuyarak, bunu nasıl
24

yapacağı konusunda fikir geliştirmesini sağlayabilirsiniz.
Siz ona öykü anlatırken gereğinden fazla iyi
olmamalısınız ki o da gerekirse hata yapabileceğini bilsin
ve bu şekilde özgüvenini yitirmesin. Zaman ayırıp onu
olumlu biçimde cesaretlendirdiğinizde hikâye anlatmak,
dondurma yemek kadar eğlenceli olabilir.”
Burada amaç, annelerin ve babaların, çocuklarına,
kendilerini anlatabilecekleri yaratıcı yollar keşfetmek için
destek olmaları.
Kimi çocuk hikâye anlatır, diğeri yazar, bir
başkası resim yapar. Önemli olan, çocukların seçtikleri
ifade yönteminde desteklenmeleri, ancak bu şekilde
arzuladıkları alanlarda başarılı olabilirler.
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ÇOCUKLARA HEDİYE SEÇİMİ

“Bir şey verirken davranışınız, verdiğiniz hediyelerden
daha kıymetlidir.”
Pierre Corneille
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Çocuklara hediye seçimi ile ilgili dikkat edilmesi
gereken ilk şey, hediyenin çocuğun yaşına uygun
olmasıdır.
Küçük yaştaki çocuklara hediye seçilirken,
oyuncak tercih edilecekse az parçalı olmasına güvenlik
nedeniyle dikkat etmek gerekir.
Tercih edilecek hediye, kimyasal içeriğe sahip
olmamalıdır. Bu tür seçimlerde zehirlenme ihtimali ortaya
çıkabilir.
Çocuklara hediye seçiminde, maddi değerinden
çok manevi değerinin yüksek olması ön planda
tutulmalıdır.
Çocuklara hediye seçiminde, cinsiyetleri de göz
önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; bir kız çocuğuna
hediye alınıyorsa, annesini taklit edebileceği türde,
mutfak setleri gibi bir hediye daha ideal olacaktır.
Oynarken, bir büyük gibi davranacak ve eğlenecektir.
Çocuklarımız için oyuncaklar, oyun gibi
kavramlar, kaynak bağlamında büyük zenginlik taşır.
Çocuklarımız oyun ve oyuncaklar yardımıyla hayal
dünyalarında yer alan şeyleri gerçek dünya ile
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bağdaştırırlar ve buluştururlar. Bu sebeplerden dolayı,
oyuncak ve hediye seçimi çocuklar için önemlidir.
Hediye seçiminde çocuğun cinsiyetinin yanında
mutlaka, beğenileri ve ilgi alanları da göz önünde
tutulmalıdır. Çocuklarımız için birçok nesne, oyuncak
hâline dönüşebilir elbette ki. Kız çocuklara hediye
alırken, cinsiyeti yanında çocuğun ilgi alanlarını da
değerlendirmek gerekir.
Kız çocuklarına hediye alımında, klişeleşmiş
hediyeler dışında (bebek, oyuncak mutfak gereçleri vb.)
çocuğun zekâ, bilgi, algı dağarcığını geliştirmeye yönelik
hediyeler tercih edilebilir. Kız çocuklara hediye alırken,
zihnimizde çok fazla sınırlamalara gitmek de doğru
olmaz. Zira bir kız çocuğu da plastik topla oyun oynamayı
sevebilir ve bu durum yadırganmamalı onun için de bu tür
hediyeler seçilebilmelidir.
Kız çocuklara için hediye seçiminde; lego, oyun
hamurları gibi alternatifler de değerlendirilebilir. Bu tür
hediyeler, çocuğun zihinsel gelişimi dâhilinde büyük
fayda sağlayan niteliktedir. Bu tür hediyelerin yanında
hikâye kitapları, boyama kitapları da eğlendiren ve eğiten
içerikleri paralelinde iyi birer alternatiftir.
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Çocuklara hediye almak, onun ileride daha kibar
ve cömert bir birey olmasında da etkili olacaktır.
Çocuğunuzun bu güzel davranışları edinmesi için,
mutlaka büyümesini beklemek gerekmez. Size misafir
gelen ailelerin çocukları ile oyun oynayan çocuğunuzun,
oyuncaklarını diğer çocuklarla paylaşması için, onu
yönlendirebilirsiniz. Çocuklar genellikle oyuncaklarını
paylaşmak istemezler fakat siz, çocuğunuzu bu yönde
motive edebilirsiniz.
Her yaş grubu çocuğa hediye seçimi zor bir iştir.
Çocuklar her şeyden mutlu olmayabilir veya her şeyi
beğenmeyebilir.
Erkek çocuklara hediye alırken, olanağınız varsa
çocukla ilgili gözlemlerinizden yola çıkarak, çocuğun yaş
aralığına ve ilgili alanlarına daha uygun olacak hediyeler
tercih edilebilir. Erkek çocuklara hediye alırken,
hediyenin çok karmaşık bir yapıda olmamasına, elden
geldiğince basit ve rengârenk olmasına dikkat
edebilirsiniz.
Çocuklarımızın her zaman kendisiyle oyun
oynayabileceği birini bulamamaları nedeniyle, aldığınız
hediye ile ilgili; oynarken başka bir kişiye ya da alete
ihtiyaç duymayacağı türden seçimler daha isabetli
olacaktır.
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Erkek çocuğa hediye seçerken, onun kısa sürede
sıkılmayacağı türden seçimler yapmak daha uygun
olacaktır. Çünkü erkek çocuklar, kız çocuklarına nazaran
daha enerjik ve daha hareketlidirler, aldıkları hediyeden,
daha kısa sürede sıkılma ihtimalleri yüksektir. Alınan
hediyeyle ilgilendiği zaman dilimlerinde eğlenmenin
yanında yeni bir şeyler öğreneceği, kendisini bedensel ve
zihinsel alanlarda geliştirebileceği hediye türleri seçmek
daha olumlu sonuçlar verir.
Örneğin; dürbün, teleskop, eğitici içeriğe sahip
kitap setleri, eğer ki resme ilgisi varsa resimle ilgili
malzemeler, müzikle ilgili çocuklar için onun kolay
adapte olabileceği türde bir müzik aleti, teknik ve
mekanik türde aletlere ilgi duyan çocuklar için oyuncak
alet takımları gibi alternatifler değerlendirilebilir.
Erkek çocuklara; enerjilerini dışarıya yansıtacak
türden hediyeler de alınabilir. Plastik top, bisiklet vb.
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ÇOCUKLAR, ÖZGÜVEN VE TELEVİZYON!
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Saatlerce televizyon karşısında kalarak müzik dinlemek,
reklam izlemek çocuklarda otistik özellikler
geliştirebiliyor.
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Trabzon Doğum ve Çocuk Bakımevi Başhekimi
Uzm. Dr. İsmail Topal, 0-3 yaş arası çocuklarda, uzun
süreli televizyon izlemenin, konuşma sürecini
yavaşlatabileceğini söyledi.
0-3 yaş arası çocukların dış dünyadan kopuk,
kendi hâllerinde olma eğilimini, bazı etkenlerin
tetiklediğini belirten Topal: “Bu yaş grubundaki
çocukların günde saatlerce televizyon karşısında kalarak
müzik dinlemesi, reklam izlemesine bağlı olarak
konuşması gecikebilir. Çocukta otistik özellikler
gelişebilir. Anne babaların, bu kritik evrede çocuklarına
çok fazla televizyon izlettirmekten kaçınmaları gerekir.”
diye konuştu.
Çocukların normal gelişim sürecinde ilk altı ayda
“mama, baba, dada” gibi heceler çıkarmaya başladığını,
on iki aydan itibaren “anne, dede” gibi sözcükler
kullandığını, on sekiz aydan itibaren de cümle kurmaya
başladıklarını dile getiren Topal, bu gelişim dönemlerinin
çok gerisinde kalan çocukların, genel olarak, konuşma
yönünden incelenmesi gerektiğini de ekledi.
Bazı çocukların, anatomik ya da psikolojik bir
sorunu olmadığı hâlde geç konuşmaya başlayabileceğini
de ifade eden Topal: “Anne babalara tavsiyemiz, belli bir
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dönem bekledikten sonra, hâlâ konuşamayan çocukları
için gerekli incelemeyi yaptırtmalarıdır.” dedi.
Konuşmanın, fiziksel durumlara da bağlı olduğunu
kaydeden Başhekim Topal: “Konuşmanın normal
olabilmesi için, yapısal olarak sinir sistemi ile dil kasları
arasındaki yolların, ağız-damak-dudak-diş yapısının
normal olması gerekir.” diye konuştu.
Konuşmayı geciktirebilecek başka unsurlar
olduğunu da vurgulayan Topal, şunları ekledi: “Zekâ
olarak yaşıtlarından geri olan çocuklar, yaşıtlarından daha
geç konuşmaya başlar. İşitme sorunu olan çocuklar da dış
dünyadan hiçbir ses işitmedikleri ve uyarılmadıkları için
konuşma sorunu yaşar. Çocuğun, görme sorununa bağlı
olarak çevresinde olup bitenleri algılayamaması, nesneleri
tanıyamaması, konuşma açısından sorun yaratır. Ayrıca
sık havale geçiren veya epilepsi hastası çocuklarda da
konuşma gecikebilir.”
Çocuğun konuşma ve iletişim yönünden gelişimini
hızlandırmak için sevgi ve huzur dolu bir aile ortamının
önemli olduğunu dile getiren Topal, çocukla ilgilenerek
ona sevildiğini hissettirmenin, konuşma sürecini olumlu
etkilediğini kaydetti.
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Topal, çocuğun konuşma sürecini hızlandırmak
için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
“Konuşma sürecini hızlandırmak için, onla sık sık
konuşmak ve oyun oynamak, kendi hâlinde kalmasına
izin vermemek, yaşıtları ile oyun oynamasını sağlamak,
insanlar arasında sık sık bulundurmak, ninni söylemek
önem taşıyor.
Ayrıca çocuğun size gönderdiği ses ve mesajlara
cevap vermek, konuşurken ses tonunu iyi ayarlamak,
onun fikirlerine değer vermek, kendine güvenini artırmak,
kalabalık ortamlarda konuşmasını sağlamak,
konuştuğunda onu cesaretlendirmek önemlidir.”
(milliyet.com.tr milliyet.com.tr/televizyonun-zararlaribitmiyor-pembenar-detay-cocuksagligi-538126/)

Çocuklar için günümüzün en önemli sorunları
arasında televizyon geliyor. Çocukların televizyona ilgi
duyması, ailelerin de bazen zaman ayırmamak adına
kolayına gelmesi sonucunda, birçok çocuk, televizyon
başında geçiriyor uzun bir zaman dilimini.
Televizyon hangi sürelerde izlenmeli, nasıl
izlenmeli, nelerin seyredilmesi gerekir, televizyon
seyretme isteklerinin önüne ne şekilde geçilmelidir?
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Televizyon, çocuk gelişimi sürecini birçok alanda
olumsuz etkilemektedir. Fakat uygun kullanıldığı takdirde
gelişimi destekleyici bir rolü de var elbette ki. Örneğin; 02 yaşlarında olan çocukların gelişim sürecinin olumlu
olması için, çocuğun aktif olarak yer aldığı sosyal bir
iletişim içerisinde olması gerekir.
Bu yaş döneminde, gereğinden fazla televizyon
izleyen çocuğun dil gelişiminde gecikmeler yaşanabilir ve
sosyal ilişkilerde zayıflık da ortaya çıkabilir. Bu durum,
çocuğun kendini ifadesini zorlaştıracak ve kendine güven
duygusunun oturmasını da geciktirecektir.
Televizyon karşısında hareket etmeden kalan
çocuklar da beden hareketleriyle ilgili kendilerini çok
geliştiremeyeceklerdir. Bunlar yerine, çocuğun
ebeveynleriyle konuşması, oyunlar oynaması, yaşıtlarıyla
karşılaşması, dışarıya çıkıp gözlemlerde bulunması daha
faydalı sonuçlar doğuracaktır.
İki yaş döneminden sonra, çocuklar adına
televizyonun farklı sakıncaları ortaya çıkar. Bu dönemde
çocuklar, model alma veya sosyal öğrenme yöntemleriyle
öğrenirler. Bu dönemlerde televizyon ekranlarında
izledikleri kahramanları rol model alırlar. Çocuklar,
kahramanın yaptıklarını iyi veya kötü olarak
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değerlendiremeyecekleri için, kahramanın yaptıklarının
sonuçlarına bakarlar.
İzledikleri karakter, yaptıkları sonucu takdir
görüyorsa, çocukların onları taklit etmeleri için yeterli bir
sebeptir bu. Günümüz çizgi filmlerinde fazlasıyla şiddet
öğeleri yer alıyor. Bu çizgi filmlerdeki kahramanlar da
genelde sorunlarını şiddet kullanarak çözüyorlar.
Çocuklar, bu kahramanları kendilerine rol model
edinerek, şiddet eğilimlerine girebiliyorlar.
Bu tür durumların önüne geçmek için,
çocuklarınızın izleyeceği çizgi filmleri önceden
belirleyebilirsiniz ve saatlerini takip edebilirsiniz. Bunun
dışında uygun içerikli çizgi filmlerin CD’lerini alarak,
sizin belirleyeceğiniz zamanlarda izlemesini
sağlayabilirsiniz. İlgili yaş dönemlerinde çocukların
gerçek olanı ve olmayanı ayırt etmeleri mümkün değildir.
Yüksekten düşen ya da araba çarptığında kahramana
hiçbir şey olmadığını gören çocuklar, bu durumu gerçek
sanabilirler ve bu tür durumlardan kendilerini sakınmaları
gerektiğini de öğrenemezler.
Örneğin; arkadaşına vurduğunda onun zarar
görmeyeceğini düşünerek oldukça sıkıntılı durumlara yol
açabilir. Bu tür durumlarda müdahaleci olup, çocuğa,
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gerçek hayatta aynı davranışı gösterirse kendisinin ve
çevresindekilerin zarar görebileceği anlatılmalıdır.
Televizyon izlerken çocuğunuzun yanında yer
almanız, onun gerçeğin farkına varması ve gerçek
dünyayla iletişimi kesmemesini sağlar ve televizyonun
zararlarını da indirger. Görüntülerin çok hızlı değiştiği
televizyon programlarını düşünürsek, bu durum,
çocuklarda konsantre olmalarını gerektiren, kitap
okumak, yapboz yapmak gibi aktiviteleri uzun bir süreçte
devam ettirememelerine neden olabilir.
Genel olarak, fazla televizyon izlemek,
sosyalleşemeyen, yalnız kalmış, toplum içerisinde iletişim
kurmakta zorlanan, zekâ düzeyi gerileyen bireylerin
yetişmesine neden olur.
Çocuğunuzun televizyon izleme sürelerini makul
ölçülerde tutmanız, çocuğunuzun gelişim sürecini olumlu
şekilde etkileyecektir. Bu konuda elbette ki çocuklarınızla
çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bu duruma hazırlıklı olmak
ve sergilenen tutumda kararlı olmak gerekir.
Çocuklarının televizyon başında çok fazla zaman
harcamalarını istemeyen ebeveynlerin, kendilerinin de
televizyona harcadıkları zaman dilimini uygun bir süreye
kısaltması gerekmektedir. Zira ailesinin her akşam
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saatlerce televizyon karşısında vakit geçirdiğini gören
çocuk, kendisine, televizyon izlemesine yönelik yapılan
kısıtlamayı kabul etmeyecektir ve yine çatışmalar
yaşanabilecektir.
Ayrıca çocuklarınızı ödüllendireceğiniz zaman,
televizyonu kullanmak da çok mantıklı bir yöntem
değildir. “Eğer ev ödevlerini yaparsan televizyon
izleyebilirsin” gibi yaklaşımlar, çocuğun gözünde
televizyonu çok daha değerli bir noktaya getirecektir.
Sonuç olarak, çocuklarımızı saatlerce televizyon
karşısında tutmaktan çok, onların sosyalleşebileceği
aktivitelerde bulunmak, onları çocuk kitapları okumaya
yöneltmek, çocukların gelişim sürecinde ortaya çok daha
olumlu sonuçlar çıkaracaktır.

Ve Bilgisayar...
Teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası
hâline geldi. Bilgisayar, internet, cep telefonu, televizyon,
bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da
hepimizi birer bağımlı hâline getiriyor.
Biz büyükler, bu durumda farkındalık yaratarak bu
etkiden sıyrılmaya çalışıyoruz fakat çocuklar ise,
39

teknolojinin hayatlarını etkilemesine karşı maalesef çok
savunmasızlar. Çocuğun teknolojiyi bilinçsiz ve çok sık
kullanması, sosyalleşmesini engelliyor. Kendine olan
güven eksikliği, bilgisayara bağımlılığını ve birçok kişilik
bozukluklarını da beraberinde getiriyor. Hatta günlük
yaşamında kendisini ifade edemeyen çocuk, bilgisayar
ortamında utanmadan, sıkılmadan, heyecan verici uçsuz
bucaksız bir mecra dolu dünya içerisinde kendisini
istediği gibi tanıtabilir, istediği şekilde ifade edebilir ve
her şeye tuşlarla kolayca ulaşabilir.
Çocuk için bilgisayar, dünyayla iletişim kuracağı
müthiş bir eğlence aracıdır. Fakat bunu bilinçli ve doğru
orantıda kullanmak gerekir. Eğer çocuğunuz bilgisayar
başında chat yapıp oyun oynuyor, başını bilgisayardan
kaldırmıyorsa, zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor, sizle
ve çevresindeki her şeye karşı ilgisiz kalıyor ve bütün gün
yemek yemeyi unutuyor, uykusuz geceler geçiriyorsa,
okula gitmeyi bile ihmal ediyorsa, bu, çok ciddi ve
dikkate alınması gereken bir durum içerisinde
olduğunuzun göstergesidir.
Bu durumu fark ettiğiniz an, çocukla iletişiminizi
koparmadan, bilgisayarı doğru kullanmayı, bilgiyi doğru
kanallardan almanın yollarına gitmeyi tercih etmelisiniz.
Çocuğunuzun davranışlarını sürekli kontrol altında
tutarken onunla daima iletişim hâlinde olmalısınız, yani
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çok fazla yasaklarla onları yasak olanlara teşvik etmekten
çok, onların ilgisini çekecek girişimlerde bulunabilirsiniz.
Onun dünyasını anlamak ve sosyalleşmesini sağlamak,
bunun yanı sıra gezi ve müzeler, sinema, tiyatro, kitap
okuma, arkadaşlarıyla bir araya gelme gibi onun ilgisini
çeken aktiviteler, çok daha yararlı olacaktır.
Kendine güveni gelecek ve iletişimdeki bağı,
hayatta var olduğunu kavrayarak doğanın varlığı
etrafındaki olup bitenin varlığı ile internet ortamından da
biraz olsun uzaklaştırabilirsiniz.
Böylece, teknolojisiz de insanların ne kadar mutlu
ve başarılı olduklarını, daha önce de nasıl vakit
geçirdiklerini hatırlatmak ve kendini bulması açısından
siz de çocuğunuz da mutlu ve huzurlu olursunuz.

BİR ANNENİN GÖZLEMLERİ
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Günümüz bilinçli anneleri, özgüvenli, öz disiplinli,
ileride kendine yetebilecek, ayakları üzerinde, ilkeleri
doğrultusunda, başta kendileri olmak üzere çevreye ve
başkalarına zarar vermeyecek, sosyal becerileri ve
iletişimi güçlü, barışsever bireyler yetiştirmek için, her
bilgiyi ve desteği değerlendiriyor ve yanı sıra edindikleri
bilgi ve deneyimleri de başkalarıyla, sözel ya da bloglar
açarak veya benzeri internet mecralarında paylaşıyorlar.
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İşte, aşağıda okuyacaklarınız, kendi kültüründen
farklı bir ortamda çocuk yetiştiren annenin, bloğunda
paylaştığı gözlem ve deneyimler.
Her şey, sağlıklı bir psikolojiye sahip “yeterince
özgüven”li bireyler yetiştirmek adına... Ve anneler,
doğanın verdiği “analık” ödülüyle, gene bu bayrağın ilk
taşıyıcıları...
Kültür farklılıklarının sunduğu bakış açısı
zenginliği hep hoşuma gitmiştir. Geçen gün, “Amerikalı
Annelerin Türk Annelerden Öğrenmesi Gereken İlk 5
Şey” başlıklı yazımı yazmamın ardından, iğneyi
Amerikalı annelere batırdıktan sonra dedim ki: “Peki, ben
bu analardan ne öğrendim bir de oturup onu yazayım!”
Çünkü onların anneliğinde, biz Türk annelerinde
görmediğim ve kişisel olarak çok beğendiğim bir dolu da
şey var…
Ayrıca ailenizden çok uzaklarda, etrafınızda bir
beş dakika bile çocuğunuzu bırakabileceğiniz kimseniz
olmadan, hasta da olsanız, çocuğunuz hasta da olsa, o
gece hiç uyumamış da olsanız, ertesi gün yine her şeyi tek
başınıza yapmak hiç de kolay değil aslında…
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Bu sebeple de bu işi daha pratik ve bazı konularda
daha doğru yaptığını gördüğü birilerinden ister istemez
bir şeyler kapıyor insan ya da kapmak istiyor.
Türkiye’de birinden “biraz rahat bir anne…” diye
bahsedildiğinde, içinde negatif bir anlam vardır aslında
değil mi? Ben de Türkiye şartlarında “biraz rahat bir
anne” diye anılabileceğimi hissediyorum zaman zaman.
Bu listeden sonra belki siz de benim için böyle
düşünebilirsiniz.
Her neyse, aşağıdaki liste, benim kişisel olarak
Amerikalı annelerden beğenip kendime aldıklarımdır.
Herkese göre değişir bunlar… Tartışmaya açıktır. Sadece
kendi görüşlerimi belirtiyorum. Size ters gelir, yanlış
gelir, gereksiz gelir, boş gelir… Hepsi olabilir…
Lafı çok uzatmadan, kendi önem sırama göre:
1) Çocuk ağlar. Normaldir ve ağlamasına izin
verilmelidir!
Büyük oğlum doğduğunda New York’ta
yaşıyorduk ve doğumdan sonra ne zaman dışarı çıksam,
diğer anneleri büyüteç altına alırken buluyordum
kendimi… Özellikle biri bebek olmak üzere iki, hatta üç
çocuğuyla sakin sakin market alışverişi yapanlar
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favorimdi! Çünkü onların üç çocuklu sakinliği yanında
benim, tek çocukla yaşadığım telaş, görülmeye değerdi!
Benim oğlan ne zaman ağlasa ben bir panik,
hemen bebeğimi kucağıma almalar, “eyvah ne
yapacağım” demeler, bir telaş bir telaş… Ben böyle
telaşlanıp dünyanın sonu gelmiş gibi davranırken yan
tarafımdaki Amerikalı annenin, pusetinde yatan ve avazı
çıktığı kadar bağırarak ağlayan bebeğine, sakin bir ses
tonuyla sadece dönüp: “It is OK. You are fine baby.”
(Sorun yok, tamam bebeğim.) diyerek gözü raflarda
market arabasını itmesi ve bir süre sonra o bebeğin susup,
kadının elindeki alışveriş listesinden aldıklarını kontrol
ederek hayatına devam etmesini her zaman ilgiyle
izledim.
Ama “yapabildin mi peki?” diye bir sorun.
Yooookk, neredeeee… O dönem ben sadece onları hep
öyle şaşkınlıkla izliyordum işte… Yine de sanki ben de
azıcık Amerikan anne modelinden etkilenmiş ve bir nebze
rahatlamıştım ki yedi aylık bebeğimizle Türkiye’ye dönüş
yaptık. Ve bingo!
O dönüşle ben de fabrika ayarlarıma dönüş
yaptım! Bebeklerin ağlamasının onların konuşması,
çocukların ağlamasının onların duygularını ifade ettikleri
bir araç ve hatta gün içindeki streslerini (evet onlar da
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stres oluyorlar) atmalarını sağlayan bildikleri en iyi ve
güvenli yol olduğunu kabul edince olay çözülüyor.
Düşünün; canınız feci hâlde sıkkın, o gün bir sürü
şey olmuş. O kadar dolusunuz ki ağlamak istiyorsunuz.
Tam böyle bir ruh hâlindeyken o anda elinizi bir yere
vuruyorsunuz, başlıyorsunuz ağlamaya. Dışarıdan
bakıldığında, eliniz acıdığı için ağlıyor görünseniz de
aslında zaten ağlayasınız var. Ve hemen biri sizi alıp
avutuyor. Mesela; sussun diye elinize bir yiyecek ya da
bir oyuncak veriyor. Ya da bahçedeki kediyi gösterip,
aklınızı dağıtıp, konuyu unutturuyor...
Ve evet, susuyorsunuz, aklınız dağılıyor. Bir
başkası ise, size bir şey demiyor. Konuyu size
unutturmaya çalışmıyor. Sadece yanınıza eğilip, “seni
anlıyorum” diyor. Size kucak açıyor. İstiyorsanız
kucağına gidiyorsunuz, ağlamaya devam ediyorsunuz. O
da sadece size sevgi veriyor. Bir süre sonra, ağlama
isteğiniz geçiyor. Her ikisinde de sonuçta susuyorsunuz.
Ama siz hangisinde kendinizi iyi hissedersiniz?

2) Her çocuk kendi yatağında kendi başına
(sallamadan, kucağa almadan) uyur!
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Türkiye’de yaşarken, Amerikalı arkadaşlarımız,
büyük oğlumdan sadece bir ay küçük olan kızlarıyla
ziyaretimize gelmişlerdi. Yani çocuklarımız yaşıttı ve
ikisi de iki yaşındaydı. Akşam saat sekiz olunca
arkadaşım, kızına, artık uyku vaktinin geldiğini söyleyip
yanlarında getirdikleri portatif yatağa koyardı ve sonra
içeriye gider dinlenirdi.
Abartmıyorum, beş dakika bile sürmeden kızı
kendi kendine uyurdu. Tabii ki de ilk yatağa koyduğunda
önce biraz mızmızlanırdı. Ama en fazla beş dakika sonra
ses kesilir, sabaha kadar deliksiz süren bir uykuya dalardı.
Zaten eğer o ağlama beş dakikadan fazla sürse o zamanki
ben dayanamaz, gider, ufaklığı alırdım kucağıma
herhâlde. Şaka bir yana, arkadaşım, oğlumla yaşıt olan
kızını yatağına koyup içeride keyif yaparken, ben, oğlum
kucağımda ona şarkılar türküler söyleyerek tükenmiş bir
şekilde onu uyutmaya çalışır, ancak 1-1,5 saat sonra
onların yanına salona gidebilirdim.
Bir gece arkadaşımla, sırf bu konuyu
konuştuğumuzu ve ondan bunu nasıl başardığını en ince
ayrıntısına kadar sorup dinlediğimi bilirim. Ondan sonra
hemen uygulayamadım tabii… Çünkü daha henüz
“madde 1” ile tanışmamıştım o zaman ya da bir anne
olarak henüz “madde 1”i sindirememiştim diyelim…
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Ama özellikle ikinci oğlum ile birlikte buradaki
doktorumuzdan edindiğim bilgiler, ilk oğlumdan
edindiğim tecrübeler ve okuduklarımın harmanlaması,
beni bu konuda çok eğitti ve değiştirdi! Artık ben de
böyle yaşıyorum! Oysa annelikte kendime göre en
başarısız olduğum konu, uyku konusuydu. Şimdi ise, en
çok bilgi sahibi olduğum konu belki de… Artık ben de
çocukları yatağına koyup geçiyorum içeri…
3) Yere oturulabilir!
Hemen hemen her yerde, çocukların sanki kendi
evlerinin salonlarındaymış edasıyla yere oturması, hatta
bazen gayet yere uzanması ve annelerinin buna bir şey
dememesi, ilk başlarda beni bayağı rahatsız ediyordu.
Hadi çocukları geçtim, bebekler yerlerde emekliyordu!
Daha sonra yavaş yavaş, büyük oğlumun doğal bir
şekilde yere oturması ve engel olamamam ile biraz
rahatladım ama asıl kırılma noktam, ikinci oğlum yedi
aylıkken on günlük bir tatile gitmemizle oldu. Otel
odasında emeklemek için deli olan meraklı bir bebeği, o
oyun parkının içinde tutamıyordum. Dışarı çıkıp
keşfetmek istiyordu ve yapacak bir şey kalmamıştı. On
gündü bu!
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İkinci günün sonunda, gözümü kapadım, aldım
onu, yere koydum mecburen! Eee, “kır atın yanında duran
ya huyundan ya suyundan” diye boşuna dememişler…
4) Az giyinmek iyidir!
Çocuğu kat kat giydiren bir kültürden geldiğimiz
için, bulunduğumuz odanın ısısı azıcık düşse hapşıran
insan evlatlarıyız biz! Hele ki kış oldu mu içine mutlaka
atlet, üzerine giysisi, üzerine mutlaka bir yün hırka veya
yelek giydirilmeden dışarı çıkartılmaz bizim Türk
çocukları, hatta dışarıyı bırakın, evde bile böyle dolaşır
bizim çocuklar!
Benim içimde gizli bir yerlerde de böyle bir anne
olmasına rağmen, kat kat giydiremedim çocuklarımı,
çünkü ayağında çoraba bile dayanamayan sıkıntılı iki
oğlum var. Gel gör ki yaşadığımız yerde kışın -23
dereceleri görüyoruz. Gel de giydirme şimdi değil mi?
Ama yok, böyle havada bile okula tişörtle gelen
çocukları gördükten sonra dedim ki: “Yani onlarınki de
çocuk bizimkiler de hiçbiri de hasta filan olmuyor, her
gün okula geliyor işte…” Ve böylece, atlet giymek
istemeyen, çorap düşmanı, dışarıda kar yağarken elinde
montuyla yürümek isteyen oğluma, “ee peki, nasıl
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istersen, senin bedenin, senin kararın!” demeye başladım.
Sen sağ ben selamet!
5) Arada kötü beslenmek, dünyanın sonu değildir!
Her gün yemek yapan biriyim. “Organik” olayını
abartmadan süt, yumurta, et gibi temel besin
maddelerinde seçici davranarak tüketiriz. Amerikalı bir
arkadaşım, başka bir Türk arkadaşımın daha, yiyecek
konusundaki bu hassasiyetini görüp, “galiba Türk anneleri
yemek konusunda çok seçici, bana, bu konuyu bu kadar
önemsemeniz çok ilginç geliyor” demişti.
Çocuklara anaokulunda yanında ketçap ile patates
kızartması verilmesi, burada çok normal olduğu için (!)
bizim seçiciliğimiz garip geliyor tabii… Anlıyorum…
Ama Amerikan beslenme tarzı da asla benim
yapabileceğim bir şey değil. Sadece onların bu konudaki
aşırı rahatlığının, benim sivriliklerimi törpülediğini görüp,
buna seviniyorum. Her konuda denge şart!
6) Çocuğun içeceğinin (sütün/suyun) ılıtılmasına
gerek yok!
Amerika’da, kendi evinizin dışında oda
sıcaklığında içme suyu bulmanız mümkün değil! Öyle bir
su yok! Ben bir kere, su satın alırken, “buzluktan değil de
oda sıcaklığında su olsun lütfen” diye rica etmiştim de
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adamcağız öylece yüzüme bakıp, sadece “ama bütün sular
dolapta duruyor” demişti! Tabii ki adamın şokunu
anlayabiliyorum. Yaz kış ayırt etmeden soğuk suyun içine
bile buz koyan bir kültürden bahsediyoruz! Ee, durum
böyle olunca, yedi aylık bebekler de buzlu su içiyor
hâliyle… Bizde de çok farklı değil; sütü alıyorum
dolaptan, koyuyorum önlerine. Suyu, keyifleri nasıl
isterse; ister buzlu ister buzsuz...
7) Çocuk açsa yer! Ve Kendi Yer!
Bu maddeyi yazdığım an, o çok bildiğimiz, elinde
kaşık, çocuk arkasından ona yemek yedirmek için dolaşan
anne resmi geldi gözümün önüne! Çocuk açsa yiyor
gerçekten… Bunu takıntı yapmaya hiç gerek yok. Çocuğu
sumo güreşçisi kıvamına getirmeden içi rahat etmiyor biz
Türk annelerin.
Tabii, bir Türk kadını olarak benim de “hiçbir şey
yemiyor bu çocuk” eğiliminde olduğum bir dönem oldu
ama büyük oğlum bir yaşına gelmeden aştım bunu. Ve
işin ilginç yanı, o kadar yemek seçen çocuk, “yemek
yememe özgürlüğü” olduğunu anladığı anda yemek
yemeye başladı zaten!

51

Evet, yemek yememe özgürlüğü var bizim evde
ama diyelim akşam yemeği yemedi, o zaman da sabah
kahvaltısına kadar beklemesi gerekiyor.
Özgürlükler kadar kurallar da var.
8) “Ne zaman?” sorusunun cevabı, “az sonra” ya
da “birazdan” değildir!
Bu konuyu yurt dışına ilk gittiğimde, daha yirmili
yaşlarımda, çoluk çocuk fikrinden çok da uzakken fark
etmiştim aslında. Çocuklar, “ne zaman?” diye
sorduklarında, cevap olarak “yirmi dakika sonra” ya da
“on beş dakika içinde” gibi, büyük insana cevap verir gibi
söylüyorlardı.
O zaman aklıma not etmiştim bunu. Ben de bir
gün böyle yapacaktım. Çocuk dakikadan ne anlasın diye
düşünüp, “birazdan”, “az sonra”, “gelmek üzeredir” gibi
belirsiz bir zaman dilimi kullanmayacaktım çocuklarıma
ve de hiç kullanmadım.
9) Özgüvenli çocuk, kendiliğinden olmuyor,
sorumluluk verdikçe oluyor.
Sabahları çocukları okula götürürken, ister istemez
kendimi, gözlem yaparken buluyorum. Bizim okullardaki
karmaşa onlarda neden yok? Neden “okula
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gitmeyeceğim” ağlamaları duymuyorum? Neden bu
çocuklar, “çantamı sen taşı” diye yakınıp sızlanmadan,
kendi çantalarını kendileri taşıyorlar? Neden annelerinden
ayrılırken kıyametler kopmuyor? Bu çocuklara soru
sorunca neden utanıp sıkılıp hemen annesinin arkasına
saklanmıyor da sana güzelce cevap veriyor? Neden her
şeye ağlamıyorlar? Nasıl oluyor da çocuklarla bile göz
göze geldiğinde hemen sana “hello” (merhaba) diyorlar?
İşin içinde çocuk olduğu hâlde nasıl her şey kendi
düzeninde sorunsuz, su gibi akıp gidiyor diye, milyon
tane soru oluyor kafamda…
Acaba nedeni, çocukların çok erken yaşlarda okul
kavramıyla tanışması olabilir mi diye bir kanıya vardım.
Kanunları detaylı bilmiyorum ama Amerika’da annelerin
ücretli olarak doğum izni süresi, sadece altı hafta!
İsterseniz ücretsiz olarak altı hafta daha ekleyip, bu süreyi
on iki haftaya tamamlayabiliyorsunuz ya da yıllık
izinlerinizden kullanabiliyorsunuz.
Yaşadığımız yerde “bakıcı” kavramı da olmadığı
için, bebekler daha altı haftalıkken okula gitmeye
başlayabiliyorlar. Böyle olunca, çocuklar, çok erken yaşta
sorumluluk almaya başlıyor. Acaba sırları bu mu diye
düşünüyorum bazen kendi kendime…
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Buradan bağlamak istediğim şu aslında, biz
evlerimizde, çocuklarımızın kendi yapabilecekleri şeyleri
bile onlar için kendimiz yaparak ya da bakıcılarımıza
yaptırarak, aslında farkında olmadan onların
özgüvenlerini ellerinden alıyoruz. Çünkü onu ayrı bir
birey olarak görmüyoruz. Ne kadar büyüse de hep bir
şeyler için küçük olduğunu düşünüp, sorumluluk mu
vermiyoruz acaba?
10) Çocukla seyahat edilir, tatil yapılır, alışverişe
çıkılır; bunlar doğal şeylerdir!
Nedenini bilmiyorum ama bu konuda nispeten
rahat bir anne oldum. Ama yine de “madde 1”de
anlattığım gibi, çocuğum ağlayınca telaşlanırdım, ilk
annelik zamanlarımda. Sonra etrafımdaki annelere bakıp,
hayatın akışının içinde bunları olay yapmadan, sessiz
sakin ve kendilerinden emin bir şekilde çocuklarını idare
ettiklerini gördükçe, bana da iyice doğal gelmeye başladı,
çocuklarla yapılan o uzun seyahatler, tek başına iki
çocuklu deniz aşırı uçuşlar vs. (annemdenhikayeler.com)

******
Şimdi de bu konuya ilişkin Psikolojik Danışman
Ceren Aktürk’e kulak verelim:
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Çocukların Öz Bakım Becerileri Nasıl
Geliştirilebilir?
Çocukların temel ihtiyaçları, dünyaya geldikleri
andan itibaren anneleri ya da kendilerine bakım veren kişi
tarafından karşılanır. Bu da çocuğu, kendisine bakım
sağlayan kişiye (çoğunlukla anneye) bağlı kılar.
Anne (ya da bakım veren kişi) ile çocuk arasındaki
bu ilişki, çocuğun hayatını sürdürmesi için gereklidir.
Çocuğun yavaş yavaş kendi becerilerini sergilemeye
başladığı ilk dönemlerde de bu ilişki devam eder; çünkü
bu dönemde, ilk denemeleri acemice olabilir.
İlk altı yılı kapsayan okul öncesi dönem,
çocukların karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye
başladığı, gelişimin hızlı yaşandığı bir dönemdir.
Gelişimin ve fiziksel olgunlaşmanın doğal bir süreç
olduğu bu dönemde, çocukların, temel alışkanlıkları
kazanması kolay ve hızlı olabilir.
Çocuklar, becerilerini acemice sergilemeye
başladıklarından, alıştırma yapmalarına izin verilen
ortamların sağlanması, çocukların bağımsız birey
olmalarına daha çok olanak verecektir.
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Çocuğun büyümeye ve gelişmeye başladığını
ortaya koyan önemli göstergelerden biri, kendi sorunlarını
hallederek, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesidir.
Bu dönemde kazandırılacak temel alışkanlıklar,
yönlendirme ve tekrara bağlı olarak kazanılmış davranışa
dönüşür.
Bu konuda, ebeveynlere önemli görevler düşer.
Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; çocuğun,
beceriyi kazanmak için fiziksel olgunluğa ulaşmış
olmasıdır. Aksi takdirde hem çocuk hem ebeveyn için
kaygı verici bir süreç yaşanabilir.
Çocuğun öz bakım becerileri arasında; yemek
yeme, tuvalet eğitimi ve kişisel bakım yer alır. Yemek
yeme ihtiyacı, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir ve
çocukların bu alışkanlığı kolayca kazanmaları beklenir.
Ancak, yemek yeme konusunda zorlama ya da
çocuğun yemek yemesi için her türlü isteğinin kabul
edildiği ortamlar, çocuğun sağlıklı bir yeme alışkanlığı
kazanmasını zorlaştırabilir. Anne ve babalar, çocuklarına
yemek yeme alışkanlığını kazandırmak istiyorlarsa, çatalkaşığı kendi kullanabilir hâle gelmesi sonrası ona, bunun
için uygun desteği ve fırsatı vermeleri gerekir.
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Çocuk, kendi başına yemek yemenin keyfini
aldığında hem sağlıklı bir yemek alışkanlığı oluşturacak
hem kendine olan güvenini geliştirecektir. Başkası
tarafından doyurulan çocuklar, daha hızlı, daha temiz ve
daha çok miktar yemek yiyerek masadan kalkabilir.
Ancak bununla birlikte, çocukların ilerleyen
yıllarda el becerilerini kullanma, daha da önemlisi, kişisel
sorumlulukları alma ve kendilerine güvenme konusunda
zorlanmaları, olasıdır. Yaklaşık 2,5-3 yaşlarından itibaren
ise, çocuklara, ebeveynleri ile birlikte masada oturarak
kendi başlarına yemek yeme fırsatı verilebilir. Etrafın
bolca kirlendiği bu zorlu süreçte ebeveynlerin sabırlı
olmaları ve çocuklarına, kendi becerilerini geliştirecek
fırsat ve zamanı tanımaları önemlidir.
Bebeklikten çocukluğa geçişin en önemli
basamaklarından biri de tuvalet eğitimidir. Çocuğun
fiziksel gelişim olarak buna hazır olması, birincil
koşuldur. Bununla birlikte, sabırlı ve tutarlı bir ebeveyn
tutumu, çok önemlidir.
Anne ve baba tarafından verilen tuvalet eğitimi,
tuvalet ihtiyacı sonrası temizlik becerileri için model
olmayı da içerir. Beceriler geliştikçe, çocuğun bu konuda
daha çok motive edilmesi, onun gelişimini olumlu yönde
etkiler. Diğer becerilerde olduğu gibi, çocuğun kendi
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tuvalet sonrası temizliğini yapması, onun duygusal ve
özgüven gelişimini olumlu yönde destekler.
El-yüz yıkama, dış fırçalama, banyo yapma gibi
kişisel temizlik alışkanlıkları da öz bakım becerileri
arasındadır.
Bu becerileri kazandırırken de yine dikkat
edilmesi gereken noktalar; çocuğa fırsat tanınması ve
ebeveynlerin, çocuğa model olmasıdır.
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******
Tasavvuf ve Özgüven İlişkisi Üzerine...
-Tasavvufun nasıl bir tesiri var özgüven
duygusunun oluşumunda?
- Tasavvuf, çok derin bir düşünce sistemi. Bunun
ruhta çok iyi kavranabilmesi lazım. Kişinin oradaki
hazineyi doğru bir biçimde içine alabilmesi lazım. Eğer
orayla sağlıksız bir ilişki kurarsa bu, kişinin aleyhine
olur. Dolayısıyla oradaki hazineyi doğru bir gözle, doğru
görüp, kendi ihtiyaçlarını oradan doğrudan alabilmesi
lazım.
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Geçmişe baktığımız zaman, orada büyük bir
hikmet görüyoruz, büyük bir zenginlik görüyoruz. O
zenginliği biz içimize taşıdığımız zaman, insan
ilişkilerimizden okul yaşantımıza, oradan aile hayatımıza
kadar her yer güzelleşecektir. O güzelleşmeyi, o estetiği
bizler, insan olarak yaşadığımız zaman elbette ki yüksek
bir özgüven duygumuz da oluşacaktır.
Meşhur hikâyedir. Hazreti İsa bir gün
havarileriyle gidiyorken; birisi demiş ki: “Şurada bir
köpek leşi var, bakın ne kadar da kötü kokuyor!” Hazreti
İsa ise: “Dişlerinin beyazlığı ne kadar da güzel!” demiş.
İşte bakın, peygamberî bakış budur. Orada, çirkin
gibi görünen o şeydeki güzelliği fark etmektir. Bizler
hayatımızda güzeli görmeye ayarlı bir bakış geliştirirsek,
o zaman diğer insanlardan tehdit algılamayacağız,
onlardaki güzelliği fark edeceğiz. O güzelliği fark
ettiğimiz zaman, özgüven duygumuz da elbette yüksek
olacaktır.
Başka insanlar, beni tehdit edici unsurlar
değillerse, onlar benim dostumsa, yârenimse; ben
kendime güveneceğim, onlara güveneceğim, kendimi
seveceğim, onları seveceğim. Yaralanmayacağım onların
hareketleriyle.
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Tasavvuf, işte bize, güzelliği görmeyi mümkün
kılan bir pratiktir, bilim nazarında. Hayata sinmiş
güzelliği, hayata sinmiş ürpertiyi, yaratıcının kudretini
her gün hayretle, şaşkınlıkla, yeniden keşfetmeyi mümkün
kılan bir düşünce sistemidir. İşte böyle bir şeye
ayarlayabilirsek kendimizi, böyle bir bakışa, böyle bir
ince düşünüşe kendimizi ayarlayabilirsek, her gün o
yeniden tazelenişi yaşayacağız ve elbette kendimize
duyduğumuz güven de eksilmek yerine her gün artacaktır.
(M. Aşır Karabacak ve M. Yetim’in, Prof. Dr.
Kemal Sayar ile “gençlerde özgüven” konusunda
yaptıkları röportajdan, tasavvuf ve özgüven ilişkisi
bölümünden alıntıdır.)
******

ÖZGÜVEN-ÖZ DİSİPLİN-DUYGUSAL
ZEKÂ

61

Özgüvenli çocuk yetiştirmek isteyen ebeveynin,
bireydeki özgüven-öz disiplin-duygusal zekâ ilişkisine de
değinmekte fayda var. Yetişkinler olarak bizlerde bu
süreç nasıl işliyor/işlemiş?
1960 yıllarında Stanford Üniversitesi tarafından
yapılan bilimsel bir çalışmada, dört yaşındaki çocuklara,
bir araştırmacı tarafından lokum benzeri şekerler
(marshmallow) sunulmuş, ancak bir süre beklerlerse sadece bekleyebilen çocuklara- bu şekerlerden iki tane
verileceği söylenmiştir.
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Çalışmanın sonucu; 15-20 dakika kadar
bekleyebilen çocukların, öz disiplin yetkinlik ve
becerilerinin yüksek olduğunu gösterecektir. Bu
çalışmaya katılan çocukların ancak 1/3’ü bekleyebilmiş
ve ikinci şekeri almaya hak kazanabilmişlerdir.
Çalışmanın ikinci aşamasında her iki grupta yer
alan çocuklar, liseden mezun olduklarında tekrar izlenmiş
ve ortaya, önemli farkların çıktığı görülmüştür. Sonuçlara
göre, bekleyen çocukların daha olumlu, iç motivasyonu
daha yüksek, daha amaca yönelik ve kararlı davranışlar
sergiledikleri saptanırken, beklemeyenlerin sorunlu,
inatçı, kararsız, özgüveni zayıf, güven vermeyen kişiler
oldukları ve hâlen hazzı erteleme becerisini
geliştiremedikleri saptanmıştır. Beklemeyen çocuklar
ayrıca, Amerika’da ÖSS benzeri olarak uygulanan SAT
sınavlarında, önemli bir farkla daha az başarılı olmuşlar,
evlilik, meslek seçimi, gelir düzeyi ve sağlık gibi hayati
önem taşıyan konularda başarısız olmaya devam
etmişlerdir.
“İnsanları birbirlerinden farklı kılan en önemli
özellik, yani -bazıları sıradanlık batağına saplanırken,
diğerlerinin koyduğu her hedefe ulaşmasını sağlayan
anahtar- yetenek, okulda verilen eğitim ya da salt zekâ
değil, öz disiplindir. Öz disiplinle her şey mümkündür.
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Eğer öz disiplin yoksa en basit hedef bile imkânsız bir
hayal gibi görünür.” Theodore Roosevelt

Sizin de mi öz disiplin sorununuz var?
Yoksa siz de kilo vermek istediğiniz hâlde yemek
yemekten vazgeçemiyor, spor yapmanın gerekliliğini ve
önemini bildiğiniz hâlde yarına erteliyor yahut
televizyonda bir filme dalıyor ya da sigarayı bırakmayı
düşünmenize rağmen, “bir tane daha yakayım ne olacak
ki” mi diyorsunuz?
Hatta bazen söylediğiniz bir laftan, girdiğiniz bir
ortamdan da pişmanlık duyduğunuz oluyor. “Niye yaptım
ki şimdi ben bunu, hani söz vermiştim kendime?” diyor,
sonra da için için mutsuzluk hissine kapılıyorsunuz...
Diyebiliriz ki bir tür öz disiplin sorunu yaşamaktasınız.

Öz disiplin ve duygusal zekâ
Öz disiplin, bize, gereksiz ve zararlı dürtülerle baş
edebilme iradesini ve becerisini kazandırır. Bu bakımdan
öz disiplin, “duygusal zekâ” tanımının içinde yer alan,
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“duygusal öz denetim” yetkinliğinin de önemli bir
boyutunu oluşturur.
Zira duygusal öz denetim, “rahatsız edici duygu ve
dürtüleri denetim altında tutmak” (Goleman, 2002, s. 49)
anlamında kullanılmaktadır. Goleman’ın bu tanımda
bahsettiği “denetim”, çeşitli duyguların kölesi olmaktansa
hayatı özenle ve akıllıca yaşamak, duyguları bastırmak
değil dengede tutmak, yani koşullarla orantılı biçimde
hissedebilmektir.
Yine Goleman’a göre, bize sıkıntı veren duygulara
hâkim olabilmek, duygusal sağlığımızın anahtarıdır;
aşırılık -fazla yoğun ya da uzun süreli duygulardengemizi bozar (Goleman, 1996, s. 77). Bu bağlamda öz
disiplin, kendimizi kötü hissetmemizi sağlayan
davranışlarımızı denetleyebilmemizi ve hayattaki
önceliklerimizi belirleyerek, hedeflerimize daha iyi
odaklanmamızı sağlar.

Öz disiplin coşkusu
Öz disiplini ceza olarak algılamamak gerekir.
Çünkü öz disiplin, bir anlamda aklın, duyguların ve
vücudun gerçek sahibi olmak demektir. Aslında gerçek
özgürlük bu değil midir?
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Zira değeri olan her şeyi başarmak, disiplin ister.
İstediğimiz bir şeyi başardığımızda ise, çok büyük
mutluluk duyarız. Bu duygu, bizi daha iyi şeyler yapmaya
sevk eder ve yaşam enerjimizi yükselterek bizleri daha
dinamik, özgüvenli ve inançlı kılar. Kendimizi gerçekten
çok iyi hissederiz. Çeşitli araştırmalardan varılan
sonuçlar, başarılı insanların daha sağlıklı olduklarını ve
daha uzun yaşayabildiklerini göstermektedir.

Öz disiplin nasıl kazanılır?
Öz disiplin kazanmak için, öncelikle kendi
modelimizi çıkarmamız gerekir. Bu sebeple, nasıl olmak
istediğimizi belirleyip, belirlediğimiz bu modele uygun
davranmayı ve düşünmeyi seçmeliyiz.
Öz disiplin konusunda atılacak en önemli adım,
haz duygusunu erteleyebilmeyi öğrenmektir. Hazzı
erteleyebilmek, gerçekten istediğimiz şey uğruna
bekleyebilmeyi, ilgili konuda gerçekten kararlı olmayı ve
sabredebilmeyi gerektirir. Eğer bu savaşı vermezsek,
vazgeçersek ya da ertelersek, doyurulmayan bu istek,
tekrar tekrar canlanacak ve bizi rahatsız edecektir.
Bu konuda bize düşen, önceliklerimizi belirlemek
ve kişisel hedeflerimizle ilgili bir vizyon yaratmaktır.
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Sonrasında iç gözümüz, sürekli vizyonumuzun üstünde
olmalı ve asla istenilenden daha azına razı olunmamalıdır.
Kendimizi olumlu yönde değiştirebilmek elimizde
ve bu konuda geçmişte yaşanılanların hiçbir önemi yok.
Yani değişmek için, geçmişi silmeye çalışmak ya da
yarını beklemek gerekmiyor.

Öneriler: Öz Disiplinin nöropsikolojisi; bir
motivasyon modeli
Araştırmacı Steve DeVore, geliştirdiği motivasyon
modelinde, öz diplinin ve iç motivasyonun gücünü hayata
katmamızı sağlayacak yedi aşamalı bir süreçten
geçmemizi öneriyor. Bu sürecin gerektirdiği aşamalar,
sırasıyla:
Hedef Belirleme: Tam olarak ne istediğinizi açık
bir şekilde belirleyin. Böyle yapmak, sizin bu uğurda çaba
gösterme isteğinize temel olacaktır. Daha sonraları,
konuyla ilgili duygu ve dürtüleriniz arttıkça, bu kıvılcım
büyüyecek, tutkulu bir ateşe dönüşecektir.
Modelleme: Örnek alabileceğiniz kişiler bulun.
Hedeflerinize ulaşabileceğinize olan inancınızı
pekiştirebilmek için, benzer hedeflere ulaşabilmeyi
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başarmış başka insanların da olduğunu bilmek, sizin için
önemli olacaktır. Bu kişilerin uyguladığı yöntemler, takip
ettiği yollar, size ilham verebilir.
Duyusal Vizyon Geliştirme: Hedefinize ulaşmış
olduğunuzu ve bu durumun size kazandırdığı avantajları
hayal edin. Görüntü canlı olsun, öyle ki bu görüntüyü
hissedebildiğinizi, koklayabildiğinizi, duyabildiğinizi ve
hatta dokunabildiğinizi varsayın. “Yapabileceğimi
düşünüyorum” yerine, “yapabileceğimi biliyorum”
cümlesini kullanmayı deneyin.
Eyleme Teşvik Eden Duygular: Canlandırdığınız
görüntünün atomik bir doğası vardır ki bu sayede,
vücudunuzu bir başarma tutkusu kaplayacaktır. Bu
tutkuyla artık, bundan sonraki eylem aşamalarını
gerçekleştirebilecek motivasyona sahipsiniz.
Planlama: Hedefinize ulaşabilmek için tam olarak
nelere ihtiyacınız olduğunu ve bunun ne kadar zamanınızı
alabileceğini belirleyin. Bu aşama, tutkunuzun yakıtı
olacak ve canlandırdığınız görüntünün elle tutulur bir
plana dönüşmesine sebep olacaktır.
Bilgi ve Beceri: Hedefe ulaşmak için bir plan
hazırladığınızda, bu planı uygulamak için gerekli olan
bilgi ve becerileri de edinmeniz gerekir. Öncelikle, bu
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konuda gereken her şeyi öğrenebileceğinizle ilgili
özgüveninizi geliştirmelisiniz. Daha sonraları,
kazandığınız her beceriyle birlikte, başaracağınıza dair
olan inancınız artacak ve hedefinize daha yakın
hissedeceksiniz.
Zorluklarla Savaşmak Konusunda Göstereceğiniz
Azim ve Dayanıklılık: Azimli olmak, vizyonundan
vazgeçmemeyi, ne kadar sürerse sürsün ve zor olursa
olsun hedefe varılacağını düşünmeyi gerektirir.
Zorluklarla baş etmek konusundaki dayanıklılık ise
yenilgilere, güçlüklere, fiziksel ve duygusal acılara
rağmen başarma azmini gösterebilmektir.
Sözün Özü
Hayatınızda öyle günler vardır ki sabah
uyandığınızda bir bakarsınız hiçbir şey, olmasını
umduğunuz gibi gerçekleşmiyor... İşte o zamanlarda her
şeyin daha iyi olacağını kendinize söylemeniz gerekir.
İnsanların sizi hayal kırıklığına uğrattığı ve
moralinizi bozduğu zamanlar da olabilir. Fakat bu
zamanlarda da kendi fikirlerinize ve
değerlendirmelerinize güvenmeniz gerektiğini hatırlamalı,
kendinize inanmaya devam etmeli ve hayata
odaklanmalısınız.
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Belki karşınıza, katlanmanız gereken güçlükler
çıkacak ve hayatınızda birtakım şeyleri değiştirmek
zorunda kalacaksınız. Bunları kabul edip etmemek size
kalmış... Kendinizi sürekli olarak, sizin için doğru
olduğunu hissettiğiniz yöne çevirin. Bu bazen kolay
olmayacaktır. Ama zor durumları aşabildiğinizde,
kendinizi eskisinden çok daha güçlü hissedeceksiniz.
İşte bu yüzden, korkularla, beklenmeyen
sorumluluklarla dolu günler kapınızı çaldığında,
kendinize inanmanın önemini ve istediğiniz hayatı
gerçekleştirmenin ne kadar anlamlı olduğunu hatırlayın.
Çünkü bütün değişiklikler ve zorluklar, sizin kendiniz için
gerçekten önemli olan hedefleri sorgulayabilmeniz ve
önceliklerinizi belirleyebilmeniz için vardır. (Yazar ve
kaynak bilinmiyor, İngilizceden uyarlanarak çevrilmiştir,
Çev. Seden Tuyan)
KISSADAN HİSSELER
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Ben de Kartal Olmak İstiyorum
Bir çiftçi, bahçesinde bulduğu ve tavuklarının
sandığı bir kartal yumurtasını alarak, kuluçkaya yatan
tavuğunun altına koymuş. Tavuk, kartal yumurtasını
kendi yumurtası sanarak, kuluçka döneminde koruyucu
kanatları altında tutmuş.
Gel zaman git zaman, tüm yumurtalar çatlamış ve
tümünden civcivler çıkmış. Kartal yavrusu, tavuk ve
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civcivlerin davranışlarını taklit ederek kanat çırpmış,
eşinmiş, darı tanelerini ve solucanları yemiş. Kendisinin
bir tavuk olmadığını düşünmek, aklına bile gelmemiş.
Bir gün küçük kartal, bahçede toprağı eşelerken,
gökyüzünde uçan kocaman bir kuş görmüş. Bu muhteşem
yaratığa hayranlıkla bakmış. Hayranlıkla seyrettiği kuşu,
en yakınındaki bir tavuğa sormuş, tavuk, “ona kartal
derler” yanıtını vermiş.
Küçük kartal, “ben de kartal olmak istiyorum”
demiş. Saçmalama demiş tavuk ve devam etmiş: “Haddini
bil, sen asla kartal olamazsın, sen bir tavuksun, bunu
kabul et.”
Küçük kartal, çaresiz başını eğerek, toprağı
eşelemeye devam etmiş ve “galiba haklısın” demiş.
Küçük kartal, yaşamı boyunca tavuklar arasında
bir tavuk gibi yaşamış, gökyüzünde özgürce dolaşacağını
bilmeden, kendi gücünü görmeden, 20-30 cm yükseğe
kadar kanat çırpıp daha fazlasını yapabileceğini,
gökyüzüne ulaşabileceğini hiç düşünmeden...
******
Bir şeyi başarmak istiyorsak, önce kendimize
güvenmeli, yapabileceğimize inanmalı, hedefler
72

belirlemeli ve ardından bu hedefleri gerçekleştirmek için
çalışmaya başlamalıyız. Bunu birçok kişisel gelişim
kitabında okuyabilir ve seminerlerinde de duyabilirsiniz.
Ancak kişisel gelişim koçlarının neredeyse hepsi böyle
olduğunu söylüyorsa, doğruluğuna inanmak ve denemek
gerekli bence.
Başarı hikâyelerini dinledikçe, okudukça ve en
iyisi de yaşadıkça, ne kadar doğru olduğunu fark ediyor
insan. Bir kez, küçük de olsa başarmak istediğiniz bir şey
için bu kuralı uygularsanız göreceksiniz ki başarı için
kendinize inanmanız ve yılmamanız yeterlidir.
Bu yolda herhangi bir şüpheye düşmemeli,
motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Hatta hedefi
belirledikten sonra, ulaşmak istediğimiz sonuç ile ilgili
sizi motive edecek bir yazı, fotoğraf, grafik vs. bulup,
devamlı görebileceğiniz bir yere koyarsanız, bu sizi,
kapıldığınız endişeden uzaklaştırır ve başardığınızda nasıl
hissedeceğinizi hayal etmenize olanak tanır.
Yani olumlu düşünüp, hedefe odaklı ve planlı
çalıştıktan sonra bir anda işlerinizin yoluna girdiğini,
başardığınızı fark edeceksiniz.
Aşağıdaki hikâyeyi okuduğum zaman çok
etkilenmiştim. Bu bir hikâye olabilir ama iş ile ilgili
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birçok site, blog, hatta forumlarda bile görebileceğiniz bu
hikâyenin gerçeklik payı da yadsınamaz:
İş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa
olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına
rağmen, şimdi büyük olan sadece borçlarıydı. Bir taraftan
kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan da bir sürü
insan ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı ve hiçbir çıkış
yolu bulamıyordu. Nefes almak için parka gitti. Bir banka
oturdu, başını ellerinin arasına aldı ve bu durumdan nasıl
kurtulacağını düşünmeye başladı.
Tam bu sırada birden, önünde yaşlı bir adam
durdu.
“Çok üzgün görünüyorsun. Seni rahatsız eden bir
şey olduğu belli… Benimle paylaşmak ister misin?” diye
sordu yaşlı adam.
İş adamının yakınmalarını dinledikten sonra da
“Sana yardım edebilirim.” dedi. Çek defterini çıkardı. İş
adamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. Çeki ona
verirken de şöyle dedi: “Bu para senin. Bir yıl sonra senle
burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi
al.” Ve yaşlı adam, geldiği gibi hızla gözden kayboldu.
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İş adamı, elindeki çeke baktı. Çekte 500 bin dolar
yazıyordu ve imza ise, o gün için dünyanın en zengin
adamına aitti.
“Tüm borçlarımı hemen ödeyebilirim.” diye
düşündü. Bu çekle her şeyi çözebilirdi. Ama çeki
bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasasına koydu.
Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni bir
iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Büyük küçük
demeden tüm işleri değerlendirmeye başladı. Ödeme
planlarını yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler, yeni
işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işlerini yoluna
koyabilmişti.
Takip eden aylarda ise, borçlarından tümüyle
kurtulup, hatta para kazanmaya başlamıştı. Tüm bir yıl
boyunca çalıştı durdu. Tam bir yıl sonra, elinde
bozulmamış çek ile parka gitti. Kararlaştırılmış saatin
gelmesini bekledi. Tam zamanında yaşlı adamın hızla ona
doğru geldiğini gördü. Tam ona çekini geri verip başarı
öyküsünü paylaşacakken bir hemşire, koşarak geldi ve
adamı yakaladı.
Hemşire: “Onu bulduğuma çok sevindim, umarım
sizi rahatsız etmemiştir.” dedi. “Çünkü bu bey sürekli
olarak huzurevinden kaçıp, bu parka geliyor. Herkese
kendisinin ünlü bir iş adamı olduğunu söylüyor.” diye
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ekledi. Hemşire, adamın koluna girip onla birlikte
uzaklaştı.
İş adamı, şaşkın bir şekilde öylece durdu kaldı.
Sanki donmuştu. Tüm yıl boyunca arkasında yarım
milyon dolar olduğuna inanarak işler almış, yapmış ve
satmıştı. Birden, hayatının akışını değiştiren şeyin para
olmadığını fark etti.
Hayatını değiştiren, yeniden kendinde bulduğu
kendine güven ve inançtı...

76

77

Kartalın Yeniden Doğuşu
Kartal, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır.
Yetmiş yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa
ulaşmak için, 40 yaşlarındayken çok ciddi ve zor bir
kararı vermek zorundadır.
Kartalın yaşı 40’a dayandığında, pençeleri
sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini
sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir. Gagası
uzunlaşır ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve
ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır.
Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır.
Dolayısıyla, kartalın burada iki seçimden birisini yapması
gerekir. Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı
ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Yeniden doğuş süreci
150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal,
bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda, artık
uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır.
Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal, gagasını
sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda
kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer.
Kartal, bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler.
Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini
yerinden söker çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu
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kez, eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. Beş ay
sonra kartal, kendisine yirmi yıl veya daha uzun süreli bir
yaşam bağışlayan, meşhur yeniden doğuş uçuşunu
yapmaya hazır duruma gelir...
“Geride kalanları unutmak ve önümüzde bizi
bekleyenlere ulaşmak için hedefinize doğru ilerleyin.”
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İnanç ve Azmin Zaferi
ABD’nin Kansas eyaletinin Elkhart kentinde, çok
yoksul bir ailenin çocukları olan iki kardeş, bir okulda
çalışıyorlardı. Her sabah sınıflardaki sobaları yakmak,
onların göreviydi.
Soğuk bir günün sabahı, kardeşler sobayı
temizlediler ve odunla doldurdular. Kardeşlerden biri, bir
şişe gazı, odunların üstüne döktü ve ateşe verdi. Öyle
büyük bir patlama oldu ki eski bina sallandı. Patlama
sırasında büyük kardeş öldü, diğerinin de bacakları feci
şekilde yandı. Daha sonra, şişeye yanlışlıkla benzin
doldurulduğu ortaya çıktı.
Yaralanan çocuğu tedavi eden doktorlar, çocuğun
bacaklarını kesmekten başka çare olmadığını söylediler.
Anne ve babası yıkılmıştı. Zaten bir oğullarını
yitirmişlerdi. Şimdi ise diğer oğulları bacaklarını
kaybedecekti.
Anne ve baba, çocuğun bacaklarının kesilmesine
razı olmadılar. Doktorlara, kesme işlemini ertelemesini
rica ettiler. Doktorlar ise, çocuğun bacaklarının tamamen
yandığını, kesilmezse çocuğun ölebileceğini
söylüyorlardı.
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Doktorlar ısrar ettikçe, aile ertelettiriyordu. Anne
ve baba, inançlarını kaybetmemişlerdi. Çocuklarının
bacaklarının iyileşmesi için her gece Tanrı’ya dua
ediyorlardı. Hatta çocuğun annesinin yaptığı dualar, bazen
sabah saatlerine kadar sürerdi. Geceleri dua eden anne
baba, gündüzleri ise doktorlara yalvarıp, kesme işlemini
bir gün daha ertelemeyi istiyorlar ve doktorlarla her gün
tartışıyorlardı.
Bu durum, bu şekilde tam iki ay sürdü. Çocuğun
bacakları kesilmedi ama iki ay sonra sargılar açıldığında,
sağ bacağının sol bacağından altı santim daha kısa olduğu
ortaya çıktı. Sol ayağındaki parmaklar ise neredeyse hiç
yoktu. Ancak aile, yine de kararlıydı. Anne ve baba, her
gün çocuklarıyla evde egzersiz yapıyor, onu,
yürüyeceğine inandırmaya çalışıyorlardı.
Aylarca süren egzersiz hareketleri nihayet başarılı
oldu ve çocuk, bir iki adım atmayı başardı. Bu çocuk,
gençlik yaşına geldiğinde koltuk değneklerinden de
kurtuldu ve yürümeye başladı.
Mucize gerçekleşmişti ve genç adam, koltuk
değneklerine ihtiyaç duymadan yürüyordu. Yürüdü,
yürüdü, yürüdü…
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Derken, koşmaya da başladı… Koştu, koştu,
koştu…
Hiç durmadan koştu…
Öyle bir koştu, öyle bir koştu ki…
1934 yılında düzenlenen atletizm yarışmalarında,
4.06’lık dereceyle maratonda dünya rekoru kırdı.
Bu genç adam, Glenn Cunningham’dı. Madison
Sguare Garden’da "Yüzyılın Sporcusu" seçilen Glenn
Cunningham, daha sonra "Dünyanın En Hızlı İnsanı"
unvanını da kazandı.
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Denemeyi Göze Alma Cesareti
Kral, maiyetini önemli bir görev için sınamak
istemiş. Birçok güçlü ve akıllı adam, etrafına toplanmış.
Kral, onları, bugüne kadar görüp görecekleri en kocaman
kapının önüne getirerek şöyle söylemiş: “Siz akıllı
insanlar, benim bir sorunum var ve hanginizin bunu
çözebileceğini görmek istiyorum. Burada, krallığımdaki
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en büyük ve en ağır kapıyı görüyorsunuz. Hanginiz bunu
açabilirsiniz?”
Saray mensuplarından bazıları, “açamayız” der
gibi başlarını sallamış. Diğerleri, çevresindekilere göre
daha akıllı sayılanlar, kapıyı daha yakından incelemiş,
fakat onlar da açamayacaklarını kabul etmişler. Bu akıllı
insanlar böyle söyleyince saraylılar, sorunun
çözülemeyecek kadar zor olduğunda fikir birliğine
varmışlar.
Sadece bir vezir, kapının yanına giderek onu şöyle
bir gözden geçirmiş ve elleriyle yoklamış, açmak için
çeşitli yolları denemiş, en sonunda kuvvetle
yüklendiğinde, ağır kapı açılmış. Meğer kapı zaten tam
kapalı değilmiş ve açmak için, deneme isteği ve
yüreklilikle davranma cesaretinden başka bir şey
gerekmiyormuş.
Kral, vezire şöyle demiş:
“Sadece gördüğün ve işittiğine bağlı kalmadan,
kendi gücünü devreye soktuğun ve denemeyi göze aldığın
için, saraydaki görevi sen alacaksın.”
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Savaşçı Çalışmaktan Asla Vazgeçmez
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Artık faal konumda olmayan bir savaşçı, şöyle
dedi:
“Hayatımız boyunca çeşitli düzeyde becerilere
sahip oluyoruz. Başlangıçta, henüz yolun başında
olduğumuz ve pek bir şey bilmediğimiz için,
etrafımızdaki insanlar da kendimiz de beceriksiz
olduğumuzu düşünürüz. Bu aşamada hiçbir işe
yarayamayız, sadece öğrenmeye devam ederiz.
Biraz kavramaya başladıktan sonra bile, hâlâ
uygulama için hazır olmayız, ama kendimizin ve
etrafımızdakilerin eksikliklerini görmeye başlarız.
Yavaş yavaş ustalaşmaya başlayınca,
başarılarımızla gurur duyar, yakınımızdakilerin
eksikliklerini fark eder ve onlara yardımcı olmaya
çalışırız. Bu aşamada, işe yaramaya başladığımızı
hissederiz.
En yüksek seviyeye eriştiğimizde hiçbir şey
bilmiyormuş, çabalarımız işe yaramıyormuş gibi görünür.
İşte aydınlanma, bu noktada gerçekleşir, sonsuz sırlar
artık avucumuzdadır. Aydınlanma yolu ve ustalığın
sonsuz olduğunu anlayınca, sonuca ulaşma telaşı
olmaksızın yolu takip etmekten memnun oluruz, çünkü
yolun sonu olmadığını fark ederiz.
87

Her gün daha iyi olmak için gayret eder ve
öğrendikçe, aslında hiçbir şey bilmediğimizi anlarız.”
Yagyu Sensei ise: “Şimdiye kadar başkalarını alt
etmeyi öğrenmedim ama en iyi durumdayken kendimi alt
etmeyi öğrendim.” dedi.
Her zaman daha iyi olmaya çalışmalıyız. Daha iyi
bir anlayışa sahip olmak için, her gün çaba sarf etmeli ve
asla vazgeçmemeliyiz. (“Hagakure Savaşçının Yüreği”
adlı kitaptan alıntıdır.)
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Bir Kişinin Potansiyeli Nedir?
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Asimo, Japonya’da yaşayan, derslerinde son
derece başarılı ve judoya da hayli meraklı, dokuz
yaşlarında bir öğrencidir. Talihsiz bir trafik kazası
sonucunda, sol kolunu kaybeder ve uzunca bir süre
judoya ara vermek zorunda kalır.
Bu esnada Asimo’yu en çok üzen şey, judo
derslerine devam edememek ve ileride ideallerini
süsleyen ünlü bir judo ustası olmaktan uzaklaşmaktır. Bu
durum, küçük çocukta gitgide bir problem hâlini almaya
başlar. Bu durumdan aile de rahatsızdır, ancak, yapacak
bir şey bulamazlar.
Umutsuzluk ve hayal kırıklığı çocukta, yavaş
yavaş depresyon belirtilerinin görülmesine sebep olur.
Ailenin tedirginliği de iyice artar. Sonuçta çocuğun
babası, Japonya’daki en iyi judo hocalarından birine
giderek durumu anlatır. Judo hocası, durumun ciddi
olduğunu anlar ve babasından, yarın çocukla beraber
gelmesini ister.
Çocuk bu durumu öğrenince müthiş bir sevinç
duyar. Ertesi gün babasıyla beraber antrenman salonunun
yolunu tutar. Judo hocasının yanına geldiklerinde, judo
hocası, çocuğu tanıyabilmek için birkaç soru sorar. Aldığı
cevaplardan memnundur. Çünkü çocuğun verdiği
cevaplar, hâlâ ideallerinden bir şey kaybetmediğini,
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hedefine ulaşmak adına müthiş bir azim ve kararlılığa
sahip olduğunu göstermektedir.
Judo hocası, çocukla özel olarak ilgilenir, onu
rahatlatmaya çalışır ve bir hareket göstererek, o günkü
derslerinin bittiğini söyler. Çocuk da babası da şaşırmıştır.
Eve dönerler.
Ertesi gün çocuk gelir ve judo hocası, genel
kondisyon hareketlerinden sonra, dünkü hareketi gösterir
ve çocuktan, gidene kadar aynı hareketi çalışmasını ister.
Çocuk, denileni harfiyen yapar.
İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, hep
aynıdır. Çocuk, aynı hareketi çalışır ve eve döner. Aradan
birkaç ay geçince, çocuk aynı hareketi yapmaktan iyice
sıkılır ve durumu hocasına bildirir. Judo hocası, sabırlı
olmasını ve dediklerini yapmaya devam etmesini söyler.
Asimo, hocasını dinler ve çalışmalara devam eder.
Aradan yaklaşık olarak beş yıl geçmiştir ve
Asimo, bıkmadan usanmadan judo derslerine gider.
Antrenman salonunda yaptıkları hep aynıdır. Genel
kondisyon hareketlerini çalıştıktan sonra, hocasının
kendisine göstermiş olduğu o özel hareketi yapmaya
devam etmek.
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Gelecek ay, ülke çapında büyük bir judo turnuvası
düzenlenecektir. Judo hocası, Asimo’yu turnuvaya
götürme kararı alır. Durumu Asimo’ya bildirince, genç
judocu sevinçten havalara uçar.
Turnuva günü gelip çatar. Turnuvanın ilk günü,
genç judocu, rakibini kısa süre içinde yener. Derken
ikincisi, üçüncüsü… Genç judocu, yarı finale kadar çıkar
ama bu duruma kendisi de inanmaz. Yarı finalde
kendisini zorlu bir rakip beklemektedir. Hocasına, yarı
finalde ne yapacağını sorar. Hocasının cevabı gayet nettir:
“Buraya gelene kadar ne yaptıysan aynısını yap!”
Genç judocu, denileni yapar, rakibini yener ve
final maçına adını yazdırır. Finaldeki rakibi, son beş yılın
turnuva şampiyonudur. Asimo tedirgindir ama hocasına
bir şey sormaz. Çünkü alacağı cevabı tahmin etmektedir:
“Buraya gelene kadar ne yaptıysan aynısını yap!”
Finalde de rakibini yener ve doğruca hocasının
yanına giderek: “Hocam, bu başarıyı nasıl elde ettiğimi
bir türlü anlamadım. Benim bir kolum eksik, evet
kondisyonum iyi ama bildiğim yalnızca bir hareket var.”
Hocası gülümseyerek, talebesine şöyle cevap
verir:
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“Bak evladım, öncelikle sen bu harekete beş
yıldan beri çalışıyorsun. O kadar çalıştın ki bu hareketi
senden daha iyi yapabilen kimse yok. İkinci olarak da o
hareketin tek bir karşı hareketi vardır. Onun için de
rakibinin senin sol kolundan tutması gerekir.”
Bazen de pes etmeyerek mücadele etmek,
hayatınız dönüm noktalarından biri olabilir. Bu esnada
olumsuzluklar ve ümitsizlikler karşısında direnmek, size
hayal edemeyeceğiniz kadar önemli şeyler kazandırabilir.
Bu ve buna benzeyen yüzlerce motivasyon
hikâyesi okuyabilirsiniz. Acaba bu tip motivasyon
hikâyeleri o kadar çok ve bize etrafımızdan o kadar fazla
örnekler veriliyor ki kafamız mı karışıyor?
Bir öğretmen çok bilgili olabilir. Fakat bu bilgisini
öğrencilerine aktardığı kadar kendini var edebilir. Bir
öğrenci, akademik olarak çok başarılı olabilir. Ama sınav
sistemi bize: “Bir öğrenci, yaptığı netler kadar başarılıdır”
diyor.
Başarılı olacağımıza inandığımızda ve gerekli
hazırlıkları yaptığımızda, hedefimize ancak, vazgeçersek
ulaşamayız. Sadece biz başarılı olmaktan vazgeçtiğimiz
için istediğimizi elde edemeyiz.
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Resmin bütününü lütfen görelim. Okul başarısı,
tabii ki yaşam başarısının içinde yer alan bir başarı türü
ama onu geçemediğimizde, ömür boyu bizde pişmanlık
uyandıracak da bir başarı türü. Şu anda elde ettiğimiz
başarı da başarısızlık da bizim. Bunu sahiplenelim ve
eksiklerimizi giderelim.
Albert Einstein: “İnsanların alışkanlıklarından
vazgeçmesi, atomun parçalanmasından daha zordur.” der.
O yüzden, düzenli bir çalışma alışkanlığı ve
başarısı olmayan öğrencilere, bu yazı aracılığı ile
seslenmek istiyorum: Asla ders çalışma isteğiniz
kendiliğinden gelmeyecek. Çünkü derslerde ve testlerde
başarılı olamayan öğrencilerin çalışma isteği azalır.
Sizler kendinizi zorlayarak, konu eksiklerinizi
giderip testlerde başarılı olmayı öğreneceksiniz. Başarıyı
tattıktan sonra da çalışmaktan asla vazgeçemeyeceksiniz.
Hepinize içinizdeki potansiyeli geç olmadan
gerçekleştirmeniz dileğiyle mutlu bir yaşam sürmenizi
dilerim.
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Japon Komutanın Kehaneti!
Önemli bir savaş sırasında, Japon bir komutan,
askerlerinin sayısının düşmanlarınkine kıyasla çok daha
az olmasına rağmen, saldırıya geçmeye karar verir.
Ordusunun kazanacağına olan güveni tamdır. Ancak,
askerleri, zafer konusunda oldukça kaygılıdır.
Savaş alanına doğru ilerlerken, yol kenarındaki bir
tapınakta durup, hep birlikte dua ederler. Daha sonra
komutan, cebinden bozuk para çıkararak: “Şimdi yazıtura 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!
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Hepimiz, hikâyede yazdığı 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.
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.
Bütün bunların yanı sıra, kendi olumsuz
varsayımlarımızla beslediğimiz “yıkıcı” düşünce
yapılarımızı yenmek için, bazı “onarıcı” teknikler de var...
Güçlü yönlerimizi belirlemek ve onların üstünde
daha çok durmak:
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Denediğimiz her yeni şey için kendinize şans
tanımalıyız. Önemli olan, elde edilen sonuç değil, bu
yolda harcanan çabalardır. Bu yüzden, kendimizi takdir
etmeyi bilmeliyiz.
Risk almak:
Her yeni deneyime yeni bir öğrenme fırsatı olarak
bakabilmek. Asıl olan kazanmak yahut kaybetmek değil!
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 engelleyecektir.
İç konuşma yapmak:
İç konuşma yaparak, olumsuz varsayımlarımızla
başa çıkabiliriz. Kendimize haksızlık 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.
Kişisel değerlendirme yapmak:
99

Kendimizi her şeyden ve herkesten bağımsız
olarak değerlendirebilmek... 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.
Kendini sevmek:
İnsanlar kendilerini sevdiklerinde hem duygusal
hem de fiziksel olarak kendilerini güvende hissederler ve
kendileriyle barışık yaşarlar.
Sonuç olarak:
Özgüven için başınızı kaldırıp biraz dik durmanız
ve geleceğe güvenle, pozitif bir şekilde bakmanız,
hayatınıza yeni bir ufuk kazandıracaktır. (Psik. Dan.
Selçuk Arıcı)
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Üç Öğretmen Üç Gerçek Hikâye
Özgüven sorunu yaşayan öğrenciler...
Adana Sarıçam Sevim Tekin Anadolu Lisesi’nde
görevli Dr. Reşit Yıldız, okumaktan hiç vazgeçmemiş.
Yüksek lisans, doktora derken, şimdilerde hem lisede
kimya öğretmenliği yapıyor hem Çukurova Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde derslere giriyor. Yetim ve öksüz
çocukların da en büyük destekçisi.
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“Hayatta en önemli şey, kimsesiz bir çocuğun
içten bir gülümsemesini görmek.” diyerek şunları
anlatıyor:
“Meslekte on üçüncü yılım ve on yıldır
Adana’dayım. Yıllar önce yaşadığım bir olay sonrası,
yetim ve öksüz çocuklar için çalışmaya başladım.
Zorluklar içinde hayata tutunmaya çalışan, köşede
bucakta kalmış çocukların, bir sevgi eli uzatıldığında nasıl
değiştiklerini görmenin mutluluğunu yaşadım. Ücretsiz
ders verdim ve değerli olduklarını hissettiklerinde neleri
başarabildiklerini gördüm. İki çocuğum var; ancak eşim
ile birlikte, bir çocuk evlat edinmek istiyoruz.”
***
Özden Aydın, dört yıllık, çiçeği burnunda bir
matematik öğretmeni. İşte onun, yıllardır terörle boğuşan,
Siirt’in Baykan ilçesinde yaşadıkları:
“En büyük dezavantajları, otuz yılı aşkın süredir
terör bölgesinde yaşıyor olmalarıydı. Terörün içine
doğmuş, onla birlikte büyümüş çocukların gözlerindeki
korkusuzluğa rağmen, minik yüreklerindeki endişeye
şahit oldum.
Özgüven sorunu yaşayan öğrencilerim için ne
yapabileceğimi düşünürken, sanat, çıkış noktam oldu.
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Yıllarca ilgilendiğim ebru sanatı ile onlara yeni pencereler
aralamak istedim. Ebru sanatında boyalar birbirine değer,
ama karışmaz. O renkler hep beraber, bir ahenk içinde
tabloda çok hoş görünür. Bunu, Türkiye’ye benzetiyorum.
Atölye çalışmaları yaptık ve onlarca terör mağduru
çocuğun, yeni bir nefes almasını sağladım. GAP Genç
Festivali’ne katıldık. Çoğu, ilk kez böyle bir
organizasyona katıldıkları için son derece mutlu oldular.
Doğuda yaşayan çocuklar, belki batının imkânlarına sahip
değil ancak, kocaman yüreklerinin içinde gelecek
hayalleri var.”
***
Son başarı öyküsünün öğretmeni, Ankara’dan;
özel çocuklara, özel olduklarını hissettirmek için
çabalayan Bekir Aydın. Bekir Öğretmen, Gazi
Üniversitesi’nde Özel Eğitim Bölümü’nde okuduğu ilk üç
yıl boyunca, meslek değiştirmeyi düşünmüş. Ancak staj
döneminde, engelli çocukların gözlerinin içine baktığında,
bu çok özel çocukların zorlu hayatlarını biraz olsun
kolaylaştırabilmek için, onlara sımsıkı sarılmış. İşte
anlattıkları:
“Son sınıfta staj yaparken, herkesin engelli dediği,
benim için ise özel, o çocuklarla tanıştım. Gözlerindeki
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yaşam hevesini gördüm. Ankara’da ilk tayinim, yatılı bir
işitme engelliler okuluna çıktı.
29 Aralık’ta göreve başladım ve o sene yılbaşını
çocuklarımla kutladım. Hiçbir şey duymadan televizyona
baktıklarını gördüğümde mideme ağrılar girdi. Önce
üzüldüm sonra da onlar için neler yapabileceğimi
düşündüm.
Yirmi yıllık meslek hayatımda, özel çocukların
inanılmaz başarılarına şahit oldum. Son sekiz yıldır,
Ankara Altındağ 13 Ekim İlkokulu’nun özel eğitim
sınıfında görev yapıyorum. Özel eğitim, son derece sabır
isteyen bir iş. Bizim alanımızda en önemli konu ise,
vicdan. Vicdanı olmayan hiçbir öğretmen, bu özel
çocuklara değer katamaz.”
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ÖZGÜVENİ YÜKSEK İNSANLARIN
YAPMADIĞI 15 ŞEY
Elbette salt maddeler hâline getirilebilecek bir
kavram değil özgüven. Ama son maddenin son
cümlesindeki şu ironik durumla biraz gülümseyelim ve bu
maddeleri yine de değerlendirelim, kendi öz saygı
süzgecimizde: “Bu tür makalelerin düşünce egzersizi ve
eğlence amaçlı olduğunu bilirler ve özgüveni yüksek
insanların ne yapmayacaklarını yine en iyi onlar
bilirler...”
1- Bahane Üretmezler.
Kendi fikir ve davranışlarının sorumluluklarını
alırlar ve arkasında dururlar. İşe geç kaldıklarında trafiği
bahane etmezler. Bir hedefe ulaşamadıklarında, “ama
zamanım yetersizdi”, “demek ki ben yeterince iyi
değilmişim” gibi bahanelere sığınmazlar. Yeterince iyi
olana kadar ve yeterli zamanı kullanarak başarana kadar
yılmadan denerler.
2- Herkesin Korktuğu İşi Yapmaktan
Çekinmezler.
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Korkunun kendilerini esir almasına izin vermezler.
Bir işi başarmak için sahip olmaları gereken kişiliğe
ulaşmanın, aslında korkularıyla yüzleşmekten geçerek
kendilerinin de evrilmeleri sonucunda oluşacağını bilirler.
3- Konfor Balonu İçerisinde Yaşamazlar.
Konfor alanında yaşamazlar, çünkü bilirler ki
burada tüm hayalleri ölür. Aksine, konfor alanlarından
çıkmayı ve zoru başarmayı hedeflerler, çünkü kendileri
zorluklarla baş etmeyi öğrendikçe ancak başarıya
ulaşabileceklerini bilirler.
4- Bugünün İşini Yarına Bırakmazlar.
Bugün gerçekleştirilen iyi bir planın, herhangi bir
gün gerçekleştirecek mükemmel plandan daha iyi
olduğunu bilirler. “Doğru zaman” veya “doğru
koşullar”ın oluşmasını beklemezler, çünkü bu tür
beklentilerin arkasında, aslında değişim korkusunun
yattığını bilirler. Onlar hemen şimdi, burada, bugün
harekete geçerler, çünkü ancak bu sayede ilerleme
kaydedilebilir.
5- Başkalarının Olumsuz Düşüncelerinden
Etkilenmezler.
6- İnsanları Yargılamazlar.
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Gereksiz, kendi kendine yaratılan dram hâllerine
hiç tolerans göstermezler. Kendilerine arka çıkacak
insanlara ihtiyaç duymazlar, iş arkadaşlarıyla ilgili
dedikodulara prim vermez veya çevresindekilere, farklı
fikirlerinden dolayı saldırıya geçmezler. Kendi hâlleriyle,
kendini hissettikleri hâlleriyle barışıktırlar ve kendilerini
ispat etmek için kimseye ihtiyaç duymazlar.
7- Kaynak Yetersizliğini Görünce Pes Etmezler.
Ellerindeki kaynak ne ise, o kadarından
yararlanmaya bakarlar, azlığına çokluğuna bakmazlar.
Her şeyin yaratıcılıkla mümkün olduğuna ve pes
etmedikçe sonuca ulaşılacağına inanırlar. Zorluklara
dayanarak derdi büyütmektense, çözüme ve çıkış yolu
bulmaya odaklanırlar.
8- Kendilerini Başkalarıyla Kıyaslamazlar.
Etraflarındaki herhangi birisiyle yarışmadıklarını
bilirler. Ancak bir gün önceki kendileri ile yarışırlar. Her
insanın kendi özgün şartlarında kendi hikâyesini
yaşadığını ve başka insanlarla kıyas yapmanın gerçekçi
olmadığını, kolaycılık olduğunu bilirler.
9- Herkesi Memnun Etmeye Çalışmazlar.
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Tanıştıkları veya karşılaştıkları her insanı memnun
etmeye çalışmazlar. Herkesle iyi olmanın mümkün
olmadığını, hayatın gerçeğinin böyle olduğunu bilirler.
Bunun yerine, mevcut ilişkilerinin sayısından ziyade
kalitesine odaklanırlar.
10- Sabit bir Güvenceye İhtiyaç Duymazlar.
Ellerinden tutulmasına ihtiyaçları yoktur. Hayatın
herkes için adil olmadığını, olayların her zaman kendileri
için iyi olmayacağını bilirler. Hayattaki her şeyi kontrol
edemeyeceklerinin farkında olarak, hayatta başlarına
gelen olayları hayra yorarak ve olumlu yönlerini alarak
ilerlemenin yolunu ararlar.
11- Hayatın Acı Gerçeklerini Göz Ardı Etmezler.
Hayatta karşılaştıkları problemlere henüz
kökündeyken, büyümeden müdahale ederler, tedbir
alırlar. Problemlerin adını koymazlarsa, günler, haftalar
ve aylara yayarlarsa her geçen gün katlanacağını bilirler.
İş ortaklarıyla, arkadaşlarıyla rahatsız edici bir görüşmeyi
yapmayı, problemleri hasıraltı etmeye, güven ilişkilerini
riske atmaya tercih ederler.
12- Küçük Tümseklere Takılıp İşi Yarım
Bırakmazlar.
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Her düştüklerinde hemen tekrar ayağa kalkarlar.
Bilirler ki düşmek, yükselmenin engellenemez bir
parçasıdır. Tıpkı bir dedektif gibi her seferinde neden
düştüklerinin nedenlerini ararlar, tekrar denerler ancak bu
sefer, bir önceki düşmelerinden dersler alarak.
13- Harekete Geçmek için Kimsenin Onayına
İhtiyaç Duymazlar.
Hiç tereddüt etmeden harekete geçerler. Her gün
kendilerine şu soruyu sorarlar: “Ben değilsem, kim?
Şimdi değilse ne zaman?”
14- Kendilerini Küçük Bir Çerçeveyle
Kısıtlamazlar.
Kendilerini tek bir “Plan A” ile kısıtlamazlar. En
az efor ve maliyet ile en iyi sonuçlara ulaşmalarını
sağlayacak stratejileri bulana kadar, ellerindeki tüm ve her
kaynağı kullanmaya bakarlar, her adımlarının etkisini
ölçerler ve pes etmezler.
15- İnternette Okudukları Her Şeye Düşünmeden
Körü Körüne İnanmazlar.
İnternette her okudukları makaleye, sırf yazar öyle
düşündüğü için körü körüne inanmazlar. Kendi özgün
bakış açılarıyla okuduklarını mercek altına alırlar. Kendi
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gerçek hayatlarıyla ilintili olan her türlü bilgiye
odaklanıp, geri kalanları önemsemeyerek sağlıklı ve
gerçekçi bir değerlendirme yapmaya çalışırlar.
Bu tür makalelerin düşünce egzersizi ve eğlence
amaçlı olduğunu bilirler ve özgüveni yüksek insanların ne
yapmayacaklarını yine en iyi onlar bilirler...

ÖZLÜ SÖZLER
“Öz saygı ve kendine güven, disiplinli çalışmanın
meyvesidir.”
Abraham Hesce
“Her şeyden önce kendinize güveniniz, yoksa bütün
yollar kapanacaktır önünüzde.”
Alain
“Özgüven tıpkı mutluluk gibi, yakalamaya çabaladıkça
insanın elinden kaçan bir şeydir, çoğunlukla sadece bir
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yan üründür. Bir hizmetin veya çalışmanın bir dostluğun
veya aşkın içinde kendimizi yitiririz ve aniden mutlu
olduğumuzu,
kendimize
güven
duyduğumuzu
keşfederiz.”
Alan Loy Mcginnis
“Cesur olup kendine güvenmek; konuşurken sükûnet
içinde vuzuh ile düşünmek, herkesin sandığı derecede
güç değildir.”
Dale Carnegie
“Kendinize inanın, güzel şeyler olmaya başlar.”
David J. Schwartz
“Kendine güvenen bir adamı avlamak, ne kadar
kolaydır.”
Francesco Petrarca
“Kendine güveni olmak ve fedakârlığa katlanmak, insana
kendi sarnıcından içmesini, kendi tatlı ekmeğini yemesini
ve kendi mesaisiyle hayatını kazanmasını öğretir. Bu
suretle de onun uhdesine verilen iyi şeyleri, dikkat ve
itina ile yapmaya çalışmış olur.”
Francis Bacon
“Başkalarına karşı beslediğimiz güvenin en büyük
kısmını doğuran, kendimize olan güvenimizdir.”
François de La Rochefaucauld
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“Yüreğinin ve beyninin ateşine güvenmeyenler, kalıcı
başarılara imza atamazlar.”
Friedrich Nietzsche
“Hiçbir merdiven olmasa bile, kendi başının üstünde
tırmanmayı öğrenmelisin.”
Friedrich Nietzsche
“Kendine güven kazanmanın biricik yolu, başarısızlığa
yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır.”
Lockwood Thorpe
“Kendini fethedebilen kişiye, karşı koyabilecek pek az
şey vardır.”
XIV. Louis
“Kendine güven; aklın, kesin bir inanç ve güvenle, büyük
ve gurur verici işlerde kullanılmasıdır.”
M. T. Cicero
“Yapabileceğinizi
düşünüyorsanız
yapabilirsiniz,
yapamayacağınızı düşünüyorsanız, haklısınız.”
Mary Kay Ash
“Başka bir insanın elinden gelen, benim de elimden
gelir.”
Maya Angelou
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“İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan
güvenini kaybetmesidir.”
Richard Benedici
“İnsanın kendine güveni, büyük işlere girişmenin ilk
şartıdır.”
Samuel Johnson
“Kendine güvenmeyi dene, bu en temel ders. İlk ders.
Kendini sevmeye başla. Sen kendini sevmezsen, seni kim
sevebilir? Ama unutma, eğer sadece kendini seversen,
sevgin çok yoksul olur.”
Osho
“Ben, savaştığım adamı yenmeye çalışmam; onun
özgüvenini yenmeye çalışırım. Şüpheyle uğraşan bir
zihin, zafere odaklanamaz. Birbirine eşit iki adam, ancak
özgüvenleri birbirine eşitse, gerçekten eşit sayılırlar.”
Arthur Golden
“Kendi içinde
yenilene
yenilmemiştir.”
Eleanor Roosevelt

kadar,

hiçbir

adam

“Serüvene atılmak için trenler bekliyorsan, güneşi
yakalayıp gözlerine yerleştirmek için beyaz yelkenlerin
gelip seni almasını bekliyorsan, yarına inanmak için gün
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batımına, iyi kalpli gözükmek için zayıflığa ve güçlü
görünmek için öfkeye gereksinimin varsa, demek ki
hiçbir şey anlamadın!”
Jacques Brel
“Amacına ulaşmak mı istiyorsun? O hâlde kendi yolunu
kesme!”
Johann Wolfgang von Goethe
“Eğer hepimiz, yapabileceğimiz her şeyi yapsaydık,
şaşkınlıktan kendi aklımızı başımızdan alırdık.”
Thomas A. Edison
“Medeni cesaret, her türlü baskıya rağmen erdemli
olmaktır.”
Ernest Hemingway
“Bugün düşüncelerinizin sizi getirdiği yerdesiniz, yarın
da düşüncelerinizin sizi götüreceği yerde olacaksınız.”
James Allen
“Can sıkıntısı, yapacak bir şey olmamasının değil,
uğrunda yaşanılacak bir şey olmamasının sonucudur.”
Pat Mesiti
“Hayal kurma cesaretinin en büyük engeli nedir? Korku.
Bilinmeyenden, başarısız olmaktan, kötü tanınmaktan
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(arkadaşlar ne der?) kaynaklanan korku. Bazılarına göre
korku; ‘yanlış kanıtların, gerçek gibi görünmesi’dir.”
Pat Mesiti
“Doğrunun ne olduğu bilindiği hâlde yapmamak, en
büyük korkaklıktır.”
Konfüçyüs
“Eğer hayat içinde korkular geliştirdiysen, onların
yalancı olduğunu anlayıncaya kadar kararlı ve devamlı
bir şekilde onların üzerine git.”
Frank C. Haddock
“Eğer yapabileceğinizden daha azını yapmayı
planlıyorsanız, hayatınızın sonuna kadar mutsuz
olacağınız konusunda sizi uyarmak isterim.”
Abraham Maslow
“Kader, harekete geçmeyen kişiye asla yardım etmez.”
Sophokles
“Cennete gitmenin iki yolu vardır:
öldüğünüzde. Gerçekten yaşadığınızda.”
Richard Wilkins

Gerçekten

“Asla arkana bakma dostum. Asla arkana bakma!
Sonradan fikir yürütmeden, suçluluğa kapılmadan,
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duraksamadan ilerle. Hayatın, önünde uzanmaktadır,
arkanda değil. Yaptığın şeyi yapmışsındır. Bunu
değiştiremezsin, fakat ilerleyebilirsin.”
Naele Donald Walsch
“Korkunu fethet,
fethedeceksin.”
Büyük İskender

sana

söz

veriyorum

dünyayı

“Alçak gönüllü olun, çünkü dünyadaki en kötü şey, sizle
aynı malzemeden; kendinize güvenin, çünkü yıldızlar da
sizle aynı malzemeden.”
Nicholai Velimirovich
“Ulaştığım yükseklik kadar büyüyebilirim, aradığım yer
kadar gidebilirim, baktığım derinlik kadar görebilirim,
düşlediğim kadar ‘ben’ olabilirim.”
Karen Ravn
“Hayatın amacı, amacı olan bir hayattır.”
Robert Byrne
“Bir şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun
neden imkânsız olduğunu ispatlamak üzere çalışmaya
başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda,
aklınız onu yapmak üzere çözümü bulmanıza yardım
etmek için çalışmaya başlar.”
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Dr. David J. Schwartz
“Utangaçlık aslında bir tür narsistliktir. Nasıl
göründüğünüzün, nasıl davrandığınızın başkaları için çok
önemli olduğunu sanmaktır.”
Andre Dubus
“Ben
gerçek
bir
hükmedebiliyorum.”
Pietro Arentino

kralım!

Çünkü

kendime

“Kendi kendimizin en iyi dostu olmayı öğrenmeliyiz,
çünkü kolaylıkla kendi kendimizin en kötü düşmanı olma
tuzağına düşüyoruz.”
Roderick Thorp
“Cesaret her zaman kükremez. Bazen cesaret, günün
sonunda, ‘yarın tekrar deneyeceğim’ diyen o kısık sestir.”
Mary Anne Radmacher
“Sizi mutlu ya da mutsuz eden şey, neye sahip
olduğunuz, nerede olduğunuz ya da ne yaptığınız değil;
ne düşündüğünüzdür.”
Dale Carnegie
“Engeller, bir insan, bakışlarını hedefinden ayırdığında,
gözüne çarpan şeylerdir.”
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E. Joseph Cossman
“Düşlerini neyle suladığına dikkat et. Düşlerini endişe ve
korkuyla sularsan, yaşamını âdeta boğan, yabani otlar
biçersin. Düşlerini iyimserlikle, çözümlerle sularsan,
başarı biçersin.”
Lao Tzu
“Hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, sürekli hata
yapmaktan korkuyor olmaktır.”
Ellen Hubbard
“Büyük işler mi başarmak istiyorsun? Önce hayalini kur,
sonra görselleştir, sonra planla... İnan... Harekete geç!”
Alfred A. Montapert
“Keşfettim ki ne kadar çok çalışırsam, talihim o kadar
açılıyor.”
Thomas A. Jefferson
“Kendinizi, o işi yapıyormuş gibi düşleyemediğiniz
hiçbir şeyi başaramazsınız.”
Steve Chandler
“En büyük korkumuz ölüm korkusu değildir. En büyük
korkumuz, yaşama riskini göze almak ve gerçekte kim
olduğumuzu ifade etmektir. Hayatlarımızı, başkalarının
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isteklerini yerine getirmek için yaşamayı öğrenmişiz,
çünkü başkaları tarafından kabul edilmemekten çok
korkuyoruz.”
Don Miguel Ruiz
“Hiçbir buhar ya da gaz, sıkıştırılmadan bir güç
oluşturamaz.
Hiçbir nehir, tünellerden geçmeden ışığa ve enerjiye
dönüşmez.
Hiçbir hayat, odaklanmadan, adanmadan ve disipline
olmadan gelişemez.”
Harry Emerson Fosdick
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