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İTHAF 

 

 

 
Bu kitabı, yaşamını bitirirken bitiremediği kitabı için babama adıyorum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEŞEKKÜR 

 

            
Yazdığım her satıra sevgisiyle değer katan eşim Zeynep’e ; 

yaşamın bir mucize olduğunu bize sürekli hatırlatan biricik kızımız  

Öykü’müze teşekkür ederim… 

  

 

 

                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÖNSÖZ 

  
Bu kitap yazılış amacı ve tarzından dolayı bir ilktir ; ya da ben öyle sanıyorum. 

Bu tarzı : İsterseniz  ‘mizahi kişisel gelişim’ veya ‘kişisel gelişim mizahı’ diye 

adlandırabilirsiniz…Benim için fark etmez… 

Önemli olan adı değil, çocuğun bizzat kendisidir… 

Çocuğu yapar…Pardon kitabı yazarken gülümseten bir şeyler olsun istedim didaktik ve 

soğuk olmak yerine… 

 

Okumakta olduğunuz kitap MAVİ AKIŞ diye adlandırdığım özelliğe sahip olarak 

yazılmış ilk kitaptır. 

Mavi akış : Yalnızca mavi kelimelerin seçilerek sayfanın tamamının hızla ve esprili 

biçimde okunabilmesidir. 

  

Bununla beraber, okuma tembelliğine düşmenize de izin veremeyeceğim için size hınzır 

sürprizler de hazırlamayı ihmal etmedim tabii… 

Bu sürprizleri hemen açıklamamı beklemiyorsunuz umarım. 

 

Yazdıklarım : Sizden çok bana lazım olan şeylerdir. 

Ben kendi kulağıma küpe olsun diye yazıyorum ; siz kendi küpenizi kendiniz seçin… 

Bu yüzden, alınma hakkınızı da elinizden alıyorum, şimdiden özür dilerim... 

 

İnsanların eğlenebildikleri ortamlarda daha istekli ve çok öğrenebildiklerini 

gözlemledim. (Yohsa : “we don’t need no education! – eğitim istemezük!” diyollar…) 

 

Bu arada, kalp hazırsa beyin zaten hazırdır diye düşünerek şiir ve vecizeleri de ekledim 

anlatmak istediklerime. 

 

Kitabımın hangi ruh haliyle yazıldığını bilmesinin okuyucunun hakkı olduğunu 

düşünüyorum. 

Bundan dolayı, kitabımı okurken isterseniz benim dinlediğim müzik tarzını dinlerken 

okuyabilirsiniz. 

            Kitabın son bölümünü de bu düşünceyi gerçekleştirmeye ayırdım. 

 

Ayrıca, sizin için seçtiğim sözler, kendimden inciler bölümleri de emrinize amadedir... 

 

 

Kısacası, yazı, şiir, vecize ve mizahı birbirine katıp güzel bir aşure yaptım ve bu aşureye 

‘Problem Benim’ adını koydum… 

 

Her ne kadar göbek adım “problem” olsa da - ya da yaşam  beni bu şekilde düşünmek 

zorunda bıraksa da – her birinizin (sizin de!) potansiyel bir problem olduğunuzu da 

eklemek istiyorum… 

Aynen patlamak üzere pimi çekilmiş bir el bombası gibi…   

 

 



 

 

 

Birey olarak, onaylamak veya onaylanmak kaygısına düşmeksizin –  size saygı duyuyorum. 

Şu anda önemli olan bu satırları okuyor olmanız… 

 

İsterseniz işinizi biraz daha kolaylaştırayım : 

- Bu  yazdığım ilk kitap ve yazmayı öğreniyorum. 

- Herhangi bir konuda üstün başarılarım yok ; hatta bazı konularda başarılı bile 

sayılmam. 

- Kitabımın adını özellikle ve özenerek seçtim. Böylece, her sıkıştığımda ; BEN 

PROBLEM olduğumu söylemiştim zaten diyebileceğim. 

 

Şimdi…Okunması beklenen bir kitap için tuhaf bir ad seçtiğimi biliyorum. 

Adeta, yanlış seçilmiş bir ad gibi duruyor değil mi?.. 

Her zaman yediği yemekten alışık olduğu tadı alamayan biri gibi mi hissediyorsunuz?.. 

Bunu anlıyabiliyorum, çünkü bazen ben de böyle hissediyorum. 

 

Yine de, her zaman aynı yemeği aynı şekilde yiyeceğinizi, ya da yemek zorunda 

olduğunuzu kim söyledi ki?.. 

 

İşte, bu nokta bu kitabı alınmaya değer kılıyor zaten. 

 

Çünkü, problem benim ; çünkü problem sizsiniz…  

ÇÜNKÜ, GELECEĞİNİZLE ARANIZDAKİ TEK ENGEL SİZSİNİZ VE BUNU 

AŞMAK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ. 

 

Eğer, bu kitabı büyük bir kitapevinde veya bir alışveriş merkezinin iğreti koltuğunda 

inceliyor –benim sıklıkla yaptığım gibi- ya da satın aldıktan sonra okumaya devam 

ediyorsanız SİZİ KUTLUYORUM, çünkü siz sınırları aşmayı seçerken diğerleri 

okumayı çoktan bıraktılar. 

 

Dikkat ettiyseniz, kutlama faslını bu yüzden sona bıraktım. 

Şimdiiiiiiiiii sıkı durun ve zihninize yapışın, çünkü yolculuk başlıyor... 

                                                                     

 Uğur VİDİNLİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BÖLÜM 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
KİŞİSEL GELİŞİM NEDİR ?   

 

Ülkemizde, 90’lı yıllarla birlikte kişisel gelişim alanında varolan boşluğu doldurmak 

üzere pek çok kitap yazıldı ve dilimize çevrildi.  

Bu süreç hızlanarak devam etmekle birlikte, okuduğum hiçbir kitapta kişisel gelişim 

kavramının tanımı üzerinde yeterince ve açıklıkla durulmadığını görüyorum. 

 

Çocukken oynadığımız bir oyun vardı…Aslında buna pek oyun da denemezdi ya!.. 

Erkek çocuklarına hitap eden bir çeşit eşek şakasıydı bu... 

Yeni saç traşı olan erkek çocuğunun parlayan ensesine  arkadaşları tarafından tokat atma 

merasimiydi yapılan… 

 

Anımsadığım kadarıyla tokadı atan çocuk, tokadı atarken bir yandan da : “Enseyi boş 

bırakma yoksa doldururlar!” diye çığlık atardı. 

Uzun saç modasının bu tuhaf deneyimler sonucunda ortaya çıkıp çıkmadığını bilemem 

ama ekonomik dinamiklerin de bu tarz yaklaşımlarla çalıştığı söyleniyor… (Ekonomide 

boşuk olmaz; olan boşluk doldurulur!) 

Kısaca, kavramımızın ensesini tokatlamaya çalışacağımı söylüyorum. 

 

Yapmış olduğum iş dolayısıyla her ay ortalama 100 insanla tanışırım.  

Konu bazen döner dolaşır ve kitap okuma alışkanlığının sorgulanmasına gelir.  

 

Konuştuğum kişilerin çoğunun –bu alanda kitap okuduklarını varsaysak bile- düşünce 

ve/veya şikayetleri  : “Hep aynı şeyler!”  ya da “Yahu şu quantum zıplaması değil mi?” 

şeklinde oluyor. 

Tabii ki aynı şeyler olacak ; Siz gerekeni yapıyor musunuz ki yazarlar da farklı şeyler 

yazsınlar. 

 

Şaka bir yana, sevdiğimiz filmleri defalarca seyretmeyi seçerken beğeni veya tavsiye ile 

aldığımız kitapları bir kez okuduktan sonra cilalı kütüphanelerimizde istifliyoruz. 

 

Bu durum Barbara Cartland’ın BİR DEFA YETMEZ adlı romanını çağrıştırıyor. 

(Gençken konuyu farklı algılamak daha eğlenceliydi bizim kuşak için) 

 

Şu ana kadar bir şeyi bir kez yaparak gelişmiş ve o konuda ustalaşmış hiç kimseyi 

göremedim. 

 

Sonuca yönelik bilginin tekrar ile bilinçaltımız haline gelmesine izin vermemiz ; bizleri 

ham bilgiyi sırtımızda küfelerle taşıma zahmetinden kurtarıyor. 

Böylece gerçek anlamda öğrenme, yani yapabilme ereği gerçekleşebiliyor. 

             

            Bir öğrenme ustasının –M. Kemal Atatürk’ün vecizesi durumu açıklıyor : “Beni anlamak   

            demek dediğimi yapmak demektir”. 

(Konu açılmışken, herkes Atatürk’ü  öğretmen kisvesiyle anıyor. Ancak tarih onun  -aynı 

zamanda- öğrenmeye aç ve çok okuyan harika bir öğrenci olduğunu da gösteriyor.) 

 

Kişisel Gelişim kavramının daha iyi yaşamak için bir öğretiler klavuzu  olduğunu 

düşünmüyorum. 

Bir ulus, bir toplum, yalnız bir 

kişinin çalışması ve çabası ile bir 

adımcık bile atamaz. 

                           ATATÜRK 



 

 

Bence KİŞİSEL GELİŞİM : BEYİNDE İSTENDİK PROGRAMLARIN   

OLUŞTURULMASI  İŞİDİR.   

Bu devamlık ve bilinçli çalışma gerektiren bir süreçtir. 

 

Bu sayede : 

 

-  Yaşamınızda farkındalıklar yaratmanıza, 

-   gelişmenizi engelleyen düşünce biçimlerinizi tanımanıza, 

-   alışkanlıklarınızın doğasını anlamanıza, 

-   yeni ve olumlu alışkanlıklar geliştirmeye 

-   ve eski olumsuz alışkanlıklarınızdan kurtulabilme  

 

yetkinliğini sağlama şansına kavuşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KIPLING : YAŞAMI BİR ŞİİRLE ANLAMLANDIRMAK   

 

 

 

Babam beni Kipling’in “Eğer” şiiriyle tanıştırdığında onlu yaşların başındaydım. 

Okuduğum dizeler beni öyle etkilemişti ki ; onların tüm yaşamıma pusula olmasına izin 

vermiştim… 

 

İlk olarak Burhan Felek ; Daha sonra da Bülent Ecevit’in çevirileriyle aydınlanmıştık. 

İlk kez çevirisi sayesinde tanıştığım bu şiirden dolayı Sn Felek’e ; bu şiiri şiirsel biçimde 

yeniden çevirdiği için de sn. Ecevit’e minnettarım. 

 

Benim için anlamından dolayı, ‘Eğer’ şiirini  ben de çevirmek istedim.   (Bu şiiri   -her on 

yılda bir- 3. kez çeviriyorum ; sonuncusu beni de tatmin etti.) 

  

  

En önemlisi ise bu şiiri, farklı bir gözlükle değerlendirmek istememden kaynaklanıyor. 

Bu gözlük : Kişisel gelişime yıllarını veren bir insanın ‘TUTUM’ camından dünyaya 

bakışını simgelemektedir. 

 

Bu bilgelik ve edebiyat harikasını umarım seversiniz…  

 

Uğur VİDİNLİ 

 

 

 

 
“Eğer” 

 

Çevrendekiler şaşırıp da olanları bilse senden  

ve suçladıklarında seni, 

        tutumunu koruyabiliyorsan eğer ; 

Herkes şüphe ettiğinde senden 

özgür bırakıp kuşkularında onları,  

       güvenebilirsen kendine eğer; 

Sabrı öğrenebilirsen usanmadan beklerken   

hem de kin ve yalana dönebiliyorken  sırtını, 

       kibire kapılmaz ve  bilgelik taslamazsan eğer: 

 

Eğer düşlerine kapılmadan öğrenebilirsen düşlemeyi, 

düşünmeyi becerebilirsen  

                   düşüncelerinin içinde kaybolmadan, 

             yengi ve yenilgi adlı iki sahtekara aynı mesafede kalabilmeyi.   

Eğer dayanabilirsen çarpıtılmasına sözlerinin  

                  safları kandırmak için alçaklar tarafından, 

veya ömrünü adadığın şeyler yıkıldığında  

                  yılmadan tekrar kurabilmeyi :  

 

Eğer riske atabildiğinde  varını yoğunu 



 

                  kayıpsa sonuç bir yazı-tura oyunundan kalan ; 

ve umursamadan çekip gidebilirsen yitirdiklerini           

      başlayabilmek için her şeye sil baştan.  

Eğer  “dayan” diyen  

                  bir irade varken içinde yalnız kalan ; 

yüreğine ve bileğine güvenip devam edebilirsen 

      diğerleri çoktan vazgeçtiğinde yarışı bırakmadan : 

 

Eğer çoğunluğun yanında korunabiliyorsa erdemlerin 

ve krallarla beraberken de unutmazsan halkın değerlerini ; 

seni incitemezse dost ve düşman dediklerin 

      saydır insanlara, saydığın kadar kendini. 

 

Eğer her eşsiz dakikanı koşabilirsen 

                altmış saniyelik bir değerle ; 

Dünya her şeyi ile önüne serilir,  

            dahası oğlum, sen adam oldun demektir!     (Çeviri : Uğur VİDİNLİ) 

 

Rudyard Kipling(1865-1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
        GELİŞİMİN DİNAMİKLERİ 

 

Hiç kimsenin bir gece istiareye yatıp ansızın “şimdi gelişmem” gerek diye yataktan 

fırladığını sanmıyorum. 

Aslında, şartların baskısıyla bile kimsenin gelişmek istediğini de düşünmüyorum. 

Çünkü, gelişmek insanın doğal olarak yaptığı bir şey değildir; pozitif olmak da öyle... 

İnsan aklı doğal olarak pozitife odaklı olsaydı  hiç kimse gazete almazdı. Gazeteler  

negatif ve ürkütücü haberlerden geçilmiyor. 

 

Bir ara, İtalya’da tamamı pozitif haberlerle dolu bir gazete yayın hayatına girdi,  

ilgisizlikten dolayı ancak 1 ay dayanabildi. 

 

Kendimden biliyorum ; ben gelişmek istemiyorum ; çevremde tanıdığım insanlar da 

gelişmek istemiyorlar… 

Çünkü, gelişme kelime olarak bile bazı sancılarla yüzleşmemiz gerektiğini işaret 

ediyor. 

Bu da bana Reha Muhtar’ın “Acı var mı acı?” vecizesini hatırlatıyor. 

 

Bir de kavrama negatif ve alaycı tavırla bakanlar var. 

Gelişmeyi sadece fiziksel boyutta algılayabildikleri için tepkileri de ona uygun oluyor : 

- Geliştim diyorsun ama hiç fark edilmiyor? 

- Tuhaf! Normal görünüyorsun…Ben senin yamru yumru bir şey olacağını 

bekliyordum. 

- Süper!..Bu kırmızı kitap seni bayağı açtı…vb… 

 

Şu anda kendimi : Dişini çekmek üzere dişçi koltuğuna oturttuğu  hastasına umursamaz 

bir tavırla “korkma bak hiç acımayacak” diyen dişçiye benzetiyorum. 

Acıdan gözleri pörtlemiş, tırnaklarıyla koltuğu yemeğe çalışan hasta bağırıyor “Hani 

acımayacaktı; çok acıyor doktor!” 

 

Dostlarım!..Acı kaçınılmaz olduğu içindir ki GELİŞME kavramı yaşam bulur. 

Diğer bir deyişle, GELİŞME, ANCAK KAÇINILMAZ OLDUĞUNDA BAŞLAR. 

 

Peki, gelişmeyi kaçınılmaz yapan NEDENLER nelerdir diye sorsak ulu bilgeye? 

 

Bence, şöyle diyecek :  

 

- “Söylediniz ya işte!” 

- “Ne söyledik” 

- “Yahu NEDENLER demediniz mi?” 

- “Haaa…O muydu yani ; bizde önemli bir şey sanmıştık” 

 

Maalesef o işte…Ve maalesef ben de bu NEDEN-SONUÇ kanununa uymak zorunda 

kalıyorum. 

Bu kitabı benim yazmış olmam bu durumdan kurtulmamı –yırtmamı- sağlamıyor. 

 

Kişi, hangi limana doğru gittiğini 

bilmiyorsa, hiçbir rüzgar işine 

yaramaz. 

                                    SENECA  



 

Umarım biraz rahatlamışsınızdır artık!...  

  

VEEE KERPETEN GELİYOR ŞİMDİ!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
GELİŞİMİN DOĞASI 

 

Felaket tellalı olmayı sevmiyorum ama yaşayarak öğrendiğim bir olgu var: Neyi 

geliştirmekten kaçınıyorsanız onu geliştirmek zorunda kalacaksınız. 

 

O en çok kaçındığınız şey de canınızı en çok acıtan şey olacak aslında. 

Evrensel bilinçle ilişki kuran bilinçaltınız ise bilinciniz karşı çıktığı, ve direnç gösterdiği 

şeyi çekiyor size doğru. 

Böylece, o konuda gelişmenizi sağlayacak olaylar zincirini başlatıyorsunuz.  

Çünkü değişimin sürekli ve kaçınılmaz olması her şeyi gelişmeye zorluyor. 

 

Her etki yenilerini doğuruyor ve  bambaşka bir ortamda hiç umulmayan sonuçların 

ortaya çıkmasına neden oluyor. 

Kimileri buna “kelebek etkisi” adını takmış.   

Bu yüzden kelebek ve pervanelere daha iyi davranıyorum eskiye göre ; olur a psikopat 

bir kelebekle karşılaşırsak  başımıza bir şey gelmesin… 

 

Bırak şimdi kelebeği örümceği de sadede gel dediğinizi duyar gibiyim. 

Bu kadar zahmet ve çaba niye? Ne kadar gelişirsek gelişelim sonunda toprak olmayacak 

mıyız? 

 

Henry David Thoreau ‘WALDEN-Doğal Yaşam ve Başkaldırı’ kitabında (Kaknüs 

Yayınları)  : “Belki başarımız sadece birkaç dakika sürecektir ama çabamıza değer, çünkü 

o dakikalarda yaşamın daha yüksek bir düzeyine ulaşacağız.”  (Önsöz-Walter Harding) 

şeklinde Yanıtlıyor bu soruyu... 

 

Başrolünü Kevin Costner’ın oynadığı Düşler Tarlası-Fields of Dreams- filminde içsel sesi 

şöyle diyordu ona : “İNŞA ET!” 

  

Yüzyıllardır bazı insanlar sıradışı şeyler yapıyorlar ; İnşa ediyorlar... 

Bir fark yaratmak istiyorlar... 

Çünkü, fark yaratmaya değeceğine inanıyorlar... 

Onlar böyle düşündükleri için evlerimizi ampuller ile aydınlatabiliyoruz. 

Bu tavırdan dolayı kağnıyla gitmek zorunda kalmıyoruz işyerlerimize. 

Mağaraları mesken edinmemiz çok eskilerde kaldı ;  

evlerimizde yaşamamız ve kalöriferlerle ısınmamız da bu düşünce yüzünden... 

 

Ne dersiniz bir fark yaratmaya değmez mi ? 

Yoksa onlar yanlış mı yaptılar ? 

Acaba, biz  gece gündüz TV seyredelim diye mi taşındı elektrik evimize, ve bunun için 

mi icad edildi televizyon?  

Ne dersiniz dışımız kadar içimizi de aydınlatmak için mücadele etmeye değmez mi ? 

Yoksa yanılıyor muydu onlar ? 

 

Yeniliklerin getirdiği sorunlar da vardır şüphesiz... 

Hava kirliliği, trafik, enerji için çıkan savaşlar, nükleer denemeler, fokların 

katledilmesi...vb. yoktur denebilir mi ? 

Geliştirmekte olduğunuz şey 

kendiliğinden ve daha üst düzeyde 

korunmuş olur.                  Uğur 

VİDİNLİ 



 

 

Bir zamanlar çok başarılı bir işadamı sahneden şöyle seslenmişti : “Kişiliğinizin 

büyümesine dikkat edin...Aksi halde, 100 kat zenginleştiğinizde şu an neyseniz onun 

100 katı olacaksınız!”  
 

Bu açıdan bakıldığında ürperti tutuyor insanı... 

Böylece, gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyoruz :  

Beğenmediğim taraflarım nelerdir ?  

Hangi kişilik safralarından kurtulmalıyım ? 

Ve hangi yanımı geliştirmem gerekir ? (Dert etmeyin...Birşey yapmaz oturursanız 

kendiliğinden olacak bu!) 

 

Örnek olarak, kredi kartı borcunuz varsa eğer, şu anki borcunuzun 100 katına çıktığını 

düşünmek ne kadar korkutucu olurdu ;  

Kibirli ve geçimsiz bir kişiliğiniz varsa, veya dalgınsanız ya da savruksanız bunları da 

çarpın 100’le...  

Belki de yüreğinizin derinliklerinde yalnızca sizin yanıtlayabileceğiniz gizli kalmış 

sorular var... Bir yerine 100’le çarpılmayı beklemek ; bilemem... 

Siz, karar verin taşımaya size ne yakışır?..  

Bu tipik soruların bile yetersiz kaldığı yerler olabilir. 

O zaman şöyle soralım sorumuzu : Herkes aynı sizin gibi olsaydı nasıl olurdu yaşadığınız 

dünya ? 

 

Mutlu mu , yoksa kederli mi? 

Düzenli mi, yoksa kaos dolu bir yer mi ? 

Sevgi mi olurdu orada yoksa nefret mi ? 

Başkası belki, ama vardı daha da önemlisi ; 

Affedebilir miydi orada insan kendi kendisini ? 

 

Nasıl bir dünya olurdu hiç düşündünüz mü ? Ve en önemlisi orada yaşamak ister 

miydiniz ? 

 

Bu düşünce beni çok ürkütüyor, ama sizi korkutmuyorsa harikulade!.. 

Böyle düşündüğümde zihnimin ekranında beliren görüntü : Michael Jackson’un 

‘THRILLER’ albümündeki aynı adlı parçası... 

 

Kontrol edilemeyen zombileşmiş kişilik defolarının yarattığı sorunlar ve onların 

önlenemez sonuçları... 

Güç, düşüncenin kontolünde yatıyor şüphesiz... 

Bir lastik firması, bir zamanlar ‘Kontrol edilemeyen güç güç değildir.’ sloganını 

kullanmıştı. 

 

Şunu demek istiyorum : Moda deyimiyle, İnsan düşünen bir hayvan değildir ; insan 

iyiyle kötüyü aynı anda taşıyabilen bir varlıktır. 

Hangi yanını geliştirmek istiyorsa, o yanı öne çıkacaktır değil mi ? 

 

Araçlar her zaman amaçlara hizmet eder ; tersi kaos değil midir? 

Et veya ekmek kesmek için imal edilen bir bıçakla soğan doğramanız sizi kötü yapmaz. 

Ama kendi boyunuza indirmek için insanları budama hakkınız yoktur. 

 



 

İçimizdeki bilge diyor ki :  

         - “Toprak olacak kısmın zaten gelişmiyor ki!” 

         - “Ne demek bu? O kadar uğraştık, geliştik işte!” 

         - “Sen gelişmedin ki şişmanladın!.Azıcık yürü de  

            yağların erisin” 

- “Yani?” 

- “ Yanisi şu : Bizler ruhu olan bedenler değiliz ; bedeni olan ruh    

   varlıklarıyız ve ruhla taşınan hiç bir şey kaybolmaz.” 

- “Bu neye delalet eder?” 

- “Senin özel ve eşsiz olduğuna…Geliştikçe kozasından çıkan   

   rengarenk bir kelebeğe dönüşeceğine…Çünkü SEN BİR FARK   

   YARATMAYA GELDİN!..” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FARK YARATMAK 

 

“Fark yaratınca ne olacak peki?” 

veya  

“Fark yaratmasak olmaz mı?” diye sorabilirsiniz. 

 

Bilge diyor ki : 

- “Doğmayı seçerek zaten bir fark yarattın ; şimdi yaşama    

   katkıda bulunarak onu anlamlandırma zamanı… 

   Şimdi varoluşu gözlerinden öperek kutsama zamanı.” 

  

Ve devam ediyor. 

- “Her neyi almak istiyorsan yaşamdan, vermek zorundasın onu     

     ilk önce… 

     Ne ekersen onu biçersin ; Ne kadar ekersen o kadar    

     çok biçersin; Ne ekersen ek zamanı gelince biçersin… 

Bilir misin ki, yaşam çeşmeleri sürekli akan büyük bir havuz gibidir. Havuza 

eklediğin suyun miktarı ve kalitesi ölçüsünde bolluk tasını doldurabileceksin…O suyu 

kirletme sakın, arı tut onu! 

Varlık da yokluk da bir illüzyonun farklı tezahürleridir. Maddeden kaçma! Zaten 

istesen de kaçamazsın… 

(O kadar hızlı değilsin çünkü!..) 

 

Düşünceler de duygular da daha yüksek frekansta titreşen maddelerdir aslında ; 

sadece bedenlenmeyi beklerler doğmayı bekleyen bebekler gibi. 

Bunun yerine onu yönetmeyi öğren, çünkü budur seni geliştirecek olan.” 

 

 

Şimdi bu biraz karışık ve metafizik kokuyor gibi değil mi?  

Kişisel gelişim üzerine okuyacağınızı zannederken bir şizofrenin günlüğüyle mi 

karşılaştınız? 

  

Lütfen!..Kaba sözlere hiç gerek yok!..Size hiç yakışmıyor… 

 

Herkes gibi ben de vermeden almayı istiyorum…Ben de rahatıma düşkünüm…Sizin gibi 

ben de TV seyredip şişmanlamak istiyorum. 

Bana ne farktan yahu ; başkası yaratsın farkı diyorum… 

Birilerinin başarısını harcanmış çaba ve emek ile değerlendirmek yerine şansa 

bağlamak beni de rahatlatıyor.  

 

 

 

 

Birileri kalkıyor rahat yatağından, 

     yapıştığı TV setinden, 

Birileri azık ediyor umudunu gülücüğüne 

     sınırlıyken elinden gelen.  

Onlar ki hep yardım ederler 

      davranılsa bile kadir kıymet bilmeden. 

Sadece onlar vardır 

Şartlar insanı değil, insan 

şartlarını yaratır. 

                          DISRAELI 



 

     ‘vermek evladır almaktan’ diyen. 

Mecbur değilken öyle hissederler 

     işte onlardır karşılıksız veren.  

Ve büyük oluyor onlar 

     yaşamın kendisinden bile bazen ; 

Varoluşun algı ölçüsü değişiyor 

     mihenk taşında onların yüzünden. 

İşte onlardır insan olmanın erdemine 

     yepyeni anlamlar yükleyen. 

İşte onlar kutsar ve yüceltir insanı 

                  diğerleri birbirlerini öldürürken.    (Uğur VİDİNLİ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KİŞİSEL SORUMLULUK 

 

Ben aslında çok yufka yürekli bir insanım.  

İnsanların üzülmelerini ve incinmelerini hiç istemiyorum… 

Ama, yine de söylemem gerekenleri söyleyeceğim…  

 

Çünkü insanlara hep inandığım şeyleri söyledim. 

Çünkü dürüst insanlar düşündüğünü söyler ve söylediklerini yaparlar.* 

Çünkü içimizde, konuşan ve bize gerçekleri söyleyen bir ayna var. Bu ayna içten dışa 

gösteriyor ve tüm evrene doğru açılıyor.  

 

Aynaya inanmanız için Pamuk Prenses veya cadı olmanız gerekmiyor.  

Sizin seçiminiz, siz bilirsiniz…(Hayır efendim, size cadı filan demedim. Saçınız mı ? Ne 

alakası var... Bana ne sizin saçınızdan...) 

  

Gerçeklerle tartışmak bazen  üzücüden çok kırıcı olabilir…İsterseniz 5. kattan beton 

zemine atlayın bakalım ne olacak?.. 

(Apartmanınız 3 katlı mı ? Hmmmm...Tamam o da olur herhalde!...) 

 

Denemesi bedava ama sonucu pahalı : Harcanacak paradan ve tedavi eziyetlerinden 

vazgeçtim bir de adınız psikopata çıkacak…  

“Yerçekimini test ediyordum!.” şeklindeki açıklamanızın yeterli olmayacağına kalıbımı 

basarım. 

Hiç olmazsa, kazara düştüm falan deyin… 

 

Bu sefer de yalan söylemiş olacaksınız ve  kişisel bütünlüğünüz bozulacak…Hay 

Allah…Ne gerek var bu saçmalıklara…İnanın gitsin…Daha kolay… 

 

Bakın kadınlara nasıl anlaşıyorlar ; 

- “Ay şekerim bu renk seni 20 yaş genç gösterdi vallahi!” 

Kırıtarak 

- “Ay yalan!...” diye karşılık verdi, ama inandı… 

 

Kıssadan hisse…İnsanlar inanmak istedikleri şeylere inanırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kızılderililer : “walk to talk ; talk to walk – konuştuğun  gibi yürü ; yürüdüğün 

gibi konuş!”   

   diyorlarmış. Bizim kültürümüzde ise Mevlana : “Olduğun  gibi görün ; 

göründüğün gibi ol!”   

   diyerek aynı tutumu ne güzel işaret etmiş, öyle değil mi?  

 

          Bu arada, çıkarlarımızla inandığımız doğruların uyumlu ve dengede olması    

Sorumlusu olmadığımız şartlara 

verdiğimiz tepkiden sorumluyuz.      

                      Allan MASSIE 



 

          gerektiğini düşünüyorum. (bütünlük) 

 

Eğer yaptıklarımızla inançlarımıza ters düşme riskini göze alıyorsak başımız cidden 

belada demektir. Uyarılar önce yavaş yavaş gelir…Yanlış tutumun devamıyla güçlenir. 

İlk önce ruhsal huzursuzluklar başlar ardından fiziksel rahatsızlıklar takip eder... 

Yeterli sebepleri oluşturuyorsanız ona uygun sonuçları elde etmeniz kaçınılmaz olur 

; Sebep-Sonuç hep işbaşındadır çünkü… 

Benim sloganım şu : “İnançla yaşarsan inandığını yaşarsın!”  

  

Aynalara düşmansanız ya da gereken farkındalığı oluşturmadıysanız bazı olayları hayret 

ve şaşkınlıkla izleyebilirsiniz. 

 

Bazı sonuçlardan dolayı, kendinize bakmak yerine başkalarını suçlamak da bir seçim 

olabilir…Zaten hep yaptığımız bu değil mi? 

Bizler çağımızın kurbanı değil miyiz? Her şey için bizi haklı çıkartacak bir mazeretimiz 

yok mu? 

 

Sevgili dostlarım!..Kendini yetişkin sayan kimsenin çevresini, özellikle ebeveynini 

suçlama hakkı olamaz!.. 

İstemiyorsan beğenmediğini değiştir ; bunu kendinde başlat dünya değişir zaten… 

Annem şöyle demeseydi ; babam böyle yapmasaydı… 

İyi de onlar öldüler işte…Onlar yaşıyorsa bile onların anne-babası öldü yahu… 

O zaman ne olacak?..Kaldırsınlar mezardan suçlasınlar onları ; onlar da kendilerinkini 

diksinler ayağa trrrak diye…Ne yani, Adem Babaya kadar gider bu işin ucu… 

Diyeceksin ki ; tamam, orada biter işte…Yaa biter Tabii…Bitmeeeeeeez…O da 

suçlayacak bir şey bulur…Yaratıcıyı suçlar, göktaşını suçlar, Havva’yı suçlar…(Belki de 

böyle olduğu için eşler birbirini suçlayıp duruyor!) 

 

Onlar kendi seçimlerini yapmışlardı…Siz ise sizinkileri yapıyorsunuz… 

Onların seçimlerinin sonuçlarını benimsemeyi de siz seçtiniz ve hala devam ettirmeyi de 

seçebilirsiniz… 

Bu sizin yaşamınız…Başkasının bireysel haklarını etkilemediği sürece buna kim karşı 

çıkabilir ki?... 

 

Yaşamak seçim yapmak demektir… 

Nasıl kimsenin sizin için yaşamasını beklemiyorsanız ; kimsenin sizin için ve sizin 

adınıza da gelişmesini de bekleyemezsiniz. 

 

Gelişmek de seçimler gibi özneldir. 

 

KİMSE SİZİN İÇİN GELİŞMEZ ; GELİŞME SEÇİMİNİ YAPMAKTAN SİZ 

SORUMLUSUNUZ!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omuzlarda taşındığınızda 

hafif olmalı, ama yerde zemini 

çökertebilmeli karakteriniz. 

                     

                     Uğur VİDİNLİ 



 

 

 

 
DEĞERLERİN İNCELENMESİ 

 

Bu bölümü, yaşamımıza anlam katan değerler sistemini gözden geçirmeye ayırdım. 

Dolayısıyla, bölüm bittiğinde her birimiz kendimizi daha değerli hissedebileceğiz sanıyorum.  

 

Bireyi birey yapan en önemli 5 etmeni aşağıdaki gibi sıraladım.   

 

1. Kişilik, 

2. Kişilik, 

3. Kişilik, 

4. kişilik ve 

5. kişilik 

 

Doğumdan ölüme kadar geçen yaşam sürecinde istersek büyüttüğümüz 2 şeyden biridir bu… 

Diğeri ise vücudumuzun çapıdır ve büyümesi adeta kesin gibidir. Bu tarz bir büyümenin sonucu 

ise tonajdaki artış olup sağlık açısından üzücüdür. 

 

Benim fikrimce kişilikteki büyüme ya hayallerle ya da belalarla beraber oluyor.  

Kimsenin isteyerek başını belaya sokmayacağını sanıyorum. Daha doğrusu sanıyordum! Bir 

de baktım ki evlenen evlene!… 
 

Her neyse…Kişiliğin dinamik bir alışkanlıklar bütünü olduğuna inanıyorum. 

Bununla : Kişiliğimiz alışkanlıklarımızdan oluşur şeklinde anlaşılmak istemiyorum. 

Kişilik alışkanlıklar ve onun üzerindeki düşüncelerdir demek istiyorum. 

 

‘Üzerindeki’ kelimesinden kastım ise, biryandan mevcut alışkanlıklar hüküm sürerken, diğer 

yandan yeni alışkanlık ve tutumları oluşturabilme kapasitesini içermektedir. 

  

Yani, düşüncede alışkanlık ; tutumda alışkanlık ; eylemde alışkanlık…saçmalamada 

alışkanlık… 

Alışkanlıklarımızı devam ettirme alışkanlığının bir tutum alışkanlığı olduğuna inanıyorum. 

 

Alışkanlıklarımız : düşüncelerimizin kara deliğidir. 

İşte doğru tutum ve davranışlar orada kaybolup gider. 

 

Disiplinli düşünme de bir alışkanlıktır ; tersi de…Olaylara çözüm odaklı yaklaşmak da bir 

alışkanlıktır ; mızmızlanmak da… 

 

İsterseniz alışkanlıklarımızı incelemekle başlayalım işe… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

  

 

 BÖLÜM 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alışkanlıklarımız sıcak banyo 

küveti gibidir : Girerken yanar,  

çıkarken donarız. 

                       

              Uğur VİDİNLİ 



 

 
ALIŞKANLIKLARIMIZ 

 

Aristo : “Sürekli yaptığımız şey neyse biz oyuz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir 

alışkanlıktır.” derken kişilik ve alışkanlık arasındaki köprüyü kuruyor.    

 

 “Kişiliğin dinamik bir alışkanlıklar bütünü” olduğunu yazmıştım… 

O zaman soru :  “herhangi bir alışkanlığımızı değiştirdiğimizde kişiliğimiz değişir mi?” 

olmalıdır, öyle değil mi? 

(Üzgünüm başka soru yok…Sorularınızı lütfen imza günüme saklayınız.) 

 

Yanıt hem evet ; hem de hayır olabilir…Çünkü, bir alışkanlığımız değiştiğinde kişiliğimiz 

değilse bile onu oluşturan  parçalardan biri değişir. 

Bu değişim : Alışkanlığın doğurduğu sonucu etkileyecek orandadır. Örnek olarak,  sigara 

içmemeyi seçtiğinizde belki, benim gibi kahve içmekten daha çok zevk alacaksınız… 

Belki sigara içilen ortamlardan uzaklaşacaksınız…Bu arada, spor yapmaya ağırlık 

verebilirsiniz…Sigaraya harcadığınız parayı belki daha faydalı şekil ve yerlerde kullanabilirsiniz 

: Tatil için para biriktirme veya hayır işleriyle ilgilenme gibi faaliyetlere girebilirsiniz. Bundan 

öte, kuracağınız yeni arkadaşlıkların duman kokmayacağına bahse girerim…v.b. 

Görüyorsunuz ya bir karar kaç tane yeni kararı tetikliyor. 

 

Yeni alışkanlıklar yeni davranış biçimlerinin doğmasına neden oluyor.   Böylece, eylemlerimiz 

yeni ve farklı sonuçlara götürüyor bizleri… 

Yaşamlarını incelediğim bütün başarılı insanların diğerlerinden farkı : disiplinli düşünebilme 

alışkanlıklarıydı. 

Disiplinde büyük ; tutumda büyük ; davranışta büyük olanları büyük sonuçlar yaratan büyük 

insanlar olarak çıkıyor karşımıza. 

 

Benim söylemeye çalıştığım : Bizler yalnızca alışkanlıklarımız değil ; bundan daha 

fazlasıyız… 

Bizler : alışkanlıklarımızı belirleyebilen bireyleriz…  

Bu : ‘ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİREBİLİRİZ’ demek midir ? 

KESİNLİKLE ve KOLAYCA!... 

(Durumu zorlaştıran tek şey : Olaylarla, onları algılama biçimimiz arasındaki farktır. Fark 

büyüdükçe yanlış kararlar verme olasılığımız da yükselir.) 

YAPMASINI BİLİYORSAK ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRMEK KOLAYDIR 

 

İsterseniz alışkanlığın anatomisini inceleyerek başlayalım işe… 

Alışkanlık, basitçe : Yapmadığımızda kendimizi rahatsız hissettiğimiz davranışlar değil midir?  

Peki, tersi durumda neden rahatlarız? Bence yanıtlamak kolaydır : yapmaya koşullandığımız 

için… 

İyi de bizi bu koşullanmaya iten nedir? Kabullenme ve tekrar sayısı… 

Ünlü davranış psikologu Skinner alışkanlıkların oluşmasını (şartlı öğrenme-learning by 

conditioning kuramı içerisinde) 2 temel nedene bağlıyor : 

 

1. Bir geçmişin olması (Recency), 

2. Tekrar adedi (frequency). 

 

Bir örnek vermek gerekirse : bisiklete ilk sol taraftan  binmiş olsanız ve bunu aylarca 

tekrarlasanız, artık hiç düşünmeden sol taraftan binersiniz. 



 

Bir gün sağ taraftan binmenin daha akılcı olduğuna karar verip bunu denediğinizde ne kadar 

huzursuz olacağınızı tahmin bile edemezsiniz. 

Çünkü, bisiklete sol taraftan binmeye alışkınsınız artık. 

 

Yeni bir alışkanlığın 21 günde başladığı 30 günde oturduğu 3-6 ay arasında sabitlendiği 

söylenmekte. 

 

ALIŞKANLIKLARIMIZI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİZ 

 

Bence, bir alışkanlığı değiştirmenin tek bir yolu var ve 2 aşamada gerçekleşiyor:  

 

1. Alışkanlığımızı bıraktığımıza dair olumlu önermeler (affirmation) yazmak ve sürekli 

tekrarlamak, 

2. Olumlu yeni bir alışkanlık oluşturarak destek sağlamak. 

 

Sigara içenler yaşadınız! (Ne ironik!) Örneği yine dumanlı bir alandan seçtim. 

Şu tv reklamına bayılıyorsunuz değil mi? Hani “Artık dumansız hava soluyorum” diye biten...  

 

Ben sigara içerken sigaraları buruşturup çöpe gönderenlere de ; “Aptal mısınız  sigarayı 

bıraksanıza!” mesajlarını veren veletlere de sinir oluyordum.  

Sinirimi yatıştırmak için hemen bir sigara yakıyor ve ısırarak içiyordum adeta. İçimden geçen 

şuydu : 

“Yahu, bırakabilsem bırakırım zaten! Ukalalık yapacağına gel de öğret bana anlayışsız 

beyefendi!” 

 

İşte böyle hissettiğinizi biliyorum…Sorun değil…Çözümü var!.. 

Yapılacaklar : 

 

SİGARAYI BIRAKMANIN TEK YOLU VARDIR : O DA SİGARAYI BIRAKMAYA 

ÇALIŞMAMAKTAN GEÇER!.. 

 

Şimdi, bazılarınız bunu ‘Psikopatlığın Şahikası’ olarak niteleyebilir. İzin verin açıklayayım : 

 

Ben kendi geliştirdiğim yöntemimle bıraktım sigarayı…Yani, yaptığım şeyi söylüyorum… 

Yalnızca hedef alınan temel sonucu düşünmek negatif enerji yaratır. Çünkü zihin sadece sonucu 

görmeye çalıştığında bunun gerçekleşemeyebileceği ihtimalini de hesaba katabiliyor…Bu ise 

kişide strese neden olabiliyor. 

 

Bundan dolayı, bence ilk 6 ay BIRAKMAK ve çağrışımını yapan hiçbir kelimeyi 

kullanmayınız.    
Bunun yerine günlük sürece odaklanmak ve onu başarmak güven artışı sağlayacak ve sizi 

kuvvetlendirecektir. 
  

Önermeyi yazmaya geçmeden önce kendinize kararınızı uygulamak için BİR NEDEN 

BULUNUZ!.. 
 

NEDENİ BULMAK SİZİN İŞİNİZ ; NASILI VERMEK BENİM İŞİM… 

Eğer bir neden bulamıyorsanız, kendinizi zahmete ve disipline sokamayacağınıza dair bahse 

girerim. Dolayısıyla teknikleri boşuna okumanıza beni de sinirlendirmenize gerek yok… 

 



 

Neyse, hadi size bir neden vereyim bari…Kendi başınıza bulacağınız yok madem… 

 

EĞER SİGARAYI BIRAKMAYA KARAR VERMEZSENİZ ; BIRAKMA KARARI 

VERMEK ZORUNDA KALACAKSINIZ!... 

Bu büyük bir ihtimalle sağlığınızı kaybettiğinizde ya da ölüm-kalım aşamasında bir doktor 

tarafından açıklanacak size.  

 

Nasıl, acı var mı acı? 

Mmmmm. Devam mı? Tamam o zaman… 

 

ÖNERMENİN YAZILMASI : Önermeyi yazmak aslında önermeyi yazıyor olmamaktan 

geçer… 

Artık alıştınız böyle olmayana ergi şeklinde düşünmeyi değil mi?  

Ben M.Ö. lisedeyken bu olmayanına da ergisine de ne küfür etmiştim biliyor musunuz…Hay 

Allah! Neden kulaklarım çınlıyor anlayamadım? 

Yalnız, laf aramızda, tüm evrensel kanunlar böyle tersine çalışıyor işte… 

Örneğin. “Yağmur yağdığı için ağaçlar büyür.” önermesi yerine ; “Ağaçların büyümesi gerektiği 

için yağmur yağar.” önermesi daha geçerlidir. 

 

Önermeyi yazarken, önermenin oluştuğu şartları yaşıyor olduğunuzu düşünmeniz, hatta 

hissetmeniz gerekiyor. 

Neden duygu ; çünkü duygu zihinsel programlamanın her şeyi olduğu için. 

Şimdi siz : “İmdaaaaaaaaat! Bana neler yapıyorlar ; beni programlıyorlar!..” diye 

bağırıyorsanız. 

Yanıtım : “Yok canım olur mu öyle şeyler, hele sen iç şu gazozu” ; 

Ya da : “Kırmızı hapı seçtin mi bir daha asla geri dönemezsin!” olacak. 

Ama, her şeye rağmen sizi temin ederim canınız hiç yanmayacak. 

 

Bir diğer konu da, önerme ; olumlu, anlaşılır, yalın, kişisel, net ve şimdiki zamanda 

olmalıdır.  

Benim için zor ama bir de KISA olmalıdır.  

Bir gün kısa konuşabilecek kadar anlamlı bir kişiliğe kavuşmayı umuyorum. 

Yani anladığınız gibi durum yufka… 

 

Son olarak, eylemin sonucunu olumlu-sizi iyi hissettiren- bir başka sonuca bağlamalısınız. 

 

Örnek. SİGARA İÇMEMEYİ SEÇTİĞİM İÇİN CİĞERLERİM TERTEMİZ. (Sizi etkilemese de 

kedileri etkileyeceği kesin!) 

 

KENDİMİ ÇOK SAĞLIKLI VE MUHTEŞEM HİSSEDİYORUM. 

 

SİGARASIZ VE DUMANSIZ BİR HAYATI VE TEMİZ KOKMAYI SEÇİYORUM. 

(İstanbul’da yaşayan biri için gülünç bir iddia!) 

 

BÖYLECE SPOR YAPMAKTAN DAHA ÇOK ZEVK ALIYORUM.  

 

BU KARARIMDAN DOLAYI KENDİMLE GURUR DUYUYORUM. (Vatan da senle) 

 

BEN KARAR VERDİĞİ HERŞEYİ BAŞARABİLEN GÜÇLÜ İRADELİ VE ÖRNEK BİR 

KİŞİYİM. 



 

 

Yukarıdaki cümleler sigarayı bırakma kararı verdiğimde yazdığım cümlelerdi.  

Parantez içindekiler hariç diğerlerini 3 ayrı kağıda yazın ve 2 tanesini en çok gördüğünüz 

yere asın ve her gün en az 2 kere (sabah kalktığınızda ve akşam yatmadan önce mahmur 

gözlerle okuyunuz.  

 

...laboratuarlarında hazırlanmış bu ilaç viral enfeksiyonlarda endikedir. Kontraendeksi?? Ne??Ay 

karıştı! Öykü’nün grip ilacının prospektüsüne bakıyordum da bir yandan. 

 

3.kağıdı ise hep yanınızda taşıyıp aklınıza geldikçe okuyunuz. 

Sigarayı bırakıp bırakamayacağınızı bilemem ama psikopat olmayı garantilediniz. 

Tebrikler!..) 

 

Şimdi sigara içerken başınıza gelecekleri söyleyeyim (Bunlar beyninizde dolaşan böcüklerin 

viyaklamaları) : 

 

İLK TEPKİLER : Ne demek sigara içmemeyi seçiyorum ; sen salak mısın? O içtiğin ne, 

Sokrat’ın Baldıran zehiri mi ? Ciğerleri temizmiş de, yok neler… Akşamları tıkanmış karbüratör 

gibi tıslıyorsun. Şu ana kadar kaç kere bıraktın ve tekrar başladın hatırlıyor musun? 

Hatırlamazsın tabii değil mi seni körolasıca herif (bu cümle öbür kitabımdan virüs olarak 

gelmiş) 

 

SONRAKİ TEPKİLER : Ya sen aslında pek içmiyorsun gibi ; Belki de 

içiyorsundur…Nasıldı yahu? Ciğerlere bak be!..(Yine virüs!) 

Neyse…Kişiliğin de iyidir herhalde. Aslında kuvvetli ; bırakabilirsin bile bu mereti.  

Yok canım bırakabilir misin? Bak bayağı koşabilmeye de başladın. Haydi yürrrrü kim tutar seni! 

(Kaba virüs!) 

 

GELİŞEN TEPKİLER : Aferin sana! Seninle gurur duyuyorum! Sen var ya sen muhteşemsin. 

Temiz de kokuyorsun. Sen kararlarını gerçekleştirebilirsin. Acaba bir sigara yaksan daha 

muhteşem olmaz mı? 

 

OLGUN TEPKİLER : İnanılmaz!.. Artık sigaradan hoşlanmıyorum. 

Sigarayı da içeni de vurmalı yahu! 

 Meğer kahve ne kadar lezzetliymiş…Aslanım benim…Boşver sigarayı filan yumul 

yemeğe…Saldır tatlıya…Hooooop ardından maden suyu gelsin. 

 

SONUÇ : Artık nur topu gibi bir beyefendi/hanımefendi oldunuz! 

Ciğerleriniz hakikaten pırıl pırıl ama sizi yerinizden kaldırabilmek için vinç lazım!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabii ki böyle olmamalı!...Tanrım ne unuttum, ne unuttum…Formül neden çalışmıyor...Neden 

olmadı…Ne unuttum..Ne….(Yine virüs!) 

Böyle oldu çünkü yeni bir olumlu davranış oluşturmadınız!... 

 

BİR ALIŞKANLIK ANCAK YENİ BİR (ÇOK) OLUMLU DAVRANIŞ(LAR)LA 

DESTEKLENİRSE SİLİNEBİLİR! 

 

Örnek. İki farklı renkte yazan tükenmez kaleminiz var : Biri mavi, diğeri de siyah. Siyah yazanın 

kenarı kırıldığı için yazarken elinize batıyor. Siz de yenisini alırım diye bir kenara fırlatıp attınız. 

Bu arada başka işlere daldınız ve kalemi satın almayı unuttunuz. 

Ertesi gün masaya oturdunuz ve yazı yazmaya başladınız. Siyah renkli tükenmez lazım. Seçim 

belli : Yazmayı bırakın veya eski kırık siyah tükenmezi kullanın. 

Genellikle yazma fikri baskın gelecek ve eski tükenmezi kullanmak zorunda alacaksınız. 

 

Alışkanlıklar da böyledir…Daima eski alıştığımız şeylere ve/veya konfor alanlarına doğru 

çekiliriz. 

 

Ben her gün düzenli (istikrarlı)spor yapmayı öneriyorum : Çünkü, spor yapmak sigaraya düşman 

bir eylemdir ; ama kahve içmek değil… 

 

Bu arada, ilk 3-6 ay süresince işinizi kolaylaştırma adına ; sigarayı tetikleyen tüm madde ve 

ortamlardan uzak durmanızı salık veririm. 

 

Neden bir nedene gerek olduğunu gördünüz…Sonuç için biraz disiplin gerekiyor.  

 

KİMSE DİSİPLİN OLMADAN KARARLARINI GERÇEKLEŞTİREMEZ! 

 

Öyleyse, şu disiplin şeyini bir inceleyelim bakalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİSİPLİN 

Doğru olanı yapmak için 

zamanlama her zaman 

doğrudur.    

 

Martin Luther KING, Jr. 



 

 

 
Okul sıralarıydı  

       tanışmamız ilk kez onunla. 

O ciddiyken babamın kravatı kadar 

ben penasını kokluyordum 

       yeni mandolinimin heyecanla. 

Daha dün annemizin kollarındaydım 

       ve sınıfları dolduruyordum  

                büyümek için o ahşap sırada.  

Ama o büyüktü zaten, 

       ve hatta korku salmıştı iriliğiyle  

                minicik kalbime umursamazca. 

 

Araya uzaklık koydum,  

ürkmüştüm bir kere 

          bu disiplin denen şeyden. 

Cetvel cetveldi elleri 

ve o affetmeyi bilmezdi ki 

          Güzel annem affederken. 

O hakimdi ve hükmediyordu geleceğime  

          bir türlü gerçekleşmek bilmeyen. 

Sonraları korkmaz oldum büyüdükçe 

          daha çok sıkıcı olmuştu artık. 

Ve ertelenmek zorunda kaldı  

          Soğuyan sıcak isteklerim onun yüzünden. 

İşte bundan  sevmedim, sevemedim onu 

anlayana kadar sevdiğimi elde etmeyi sevmeyi ;        

                       sevmeden de disiplini sevmeyi…                     (Uğur VİDİNLİ) 

 
 

           
          Disiplin batı dillerinde  ‘Disciple : Mürit, öğrenci’ sözcüğünden geliyor. 

          Dolayısıyla, disiplin dediğimizde : Bir amacın kararlı takipçisi ve  

          öğrencisi olmayı kastetmiş oluyoruz. 

 

Hala üzerinde çalıştığım, hep çalışacağım ve daha iyi olmayı umacağım en önemli 

kavramlardan biri bu işte : DİSİPLİN!.. 

 

Sahip olduğum kişilikten olmak istediğim kişiliğe giden o yoldaki ‘roket Yakıtı’… 

Bir davranış biçiminden daha çok dirayetli bir karekterin orijinal tutumu ve gelişmenin 

kilometre taşıdır disiplin. 

 

Mutluluğun zevkini çıkartırken zevkten mutlu olmak arasındaki nüansı dengelemek ilk 

önce bir bilinç sonra disiplin işidir. 

 

Vizyoner dikkati, hedonizm dürtüsünün çekiciliğinden  kişisel misyonun gereklerine 

çevirme işi olduğu için zordur disiplin… 



 

Disiplini sevmeyi bilenler, istediklerini elde etmeyi sevenlerdir. 

 

İlk  kez Nancy Dornan’dan duyduğum ve çok sevdiğim bir özdeyişi burada tekrarlamak 

istiyorum  : “Disiplinin ağırlığı kilolarla; disiplinsizliğinki tonlarla ölçülür!” 

 

Yaşam rafine zevkleri de barındırır içinde. 

Genellikle gördüğümüzü ister ve alıştığımızı ararız bu yolculuk süresince. 

Bu yüzdendir ki, çok şey gören insanlar çok şey isterler. 

Çok değil ama gönülden isteyenlerin de uygun stratejilerle hayallerine ulaşabilirler. 

Kısaca :  İnsanlar iyi yaşamayı bildikleri için iyi olanaklara kavuşurlar, ancak bunun tersi 

pek doğru değildir. 

 

Mikelanj’a  sormuşlar : 

- “Üstat, heykellerinizi bu kadar muhteşem yapmanın  

        sırrı nedir?” 

           Mikelanj soruyu yanıtlamadan önce 10 tonluk kaba ve gri   mermer bloku işaret etmiş ve : 

 

-   “Basit!” demiş. “Yaptığım heykele ait olmayan tüm   

     fazlalıkları atıyorum.”  

Aynen,  gelişen kişiliğin sıradanlık safralarından kurtularak yükselmesi gibi!..  

 

Biz insanlar bitmiş şeyleri severiz. Değerlendirmelerimiz de sonuca yöneliktir. 

Ancak, bitmemiş bir heykelin, insanda yarattığı duygu yaratının dinamizmini adeta sokar 

gözümüze. 

Bu yaratıyla geçen sürecin taçlandırılması değil midir? 

Bu örsün ucundaki adamın geliştirdiği dinamik bir düşüncenin somut hali değil midir? 

Sürecini bilmediğiniz bir sonuç size salt sonuçtan başka ne ifade eder? 

 

Napoleon Hill, Düşün ve Zenginleş adlı o muhteşem kitabında :  “Başarı zihnin anlık 

bir durumudur!” diyor. 

Yani, biz bir başarıyı bir anlık bir görüntüyle değerlendiririz… 

Ancak, onun ardında emek vardır ; yıllar vardır ; belki acı vardır…Onun için sadece 

sonuçları görmek takdir duygumuzu arttırsa bile, ilham vermez bize… 

 

İşte, mazeret safralarını atarak büyüme kararı vermektir disiplin her şeyden önce… 

Onun için sonuçlar gelir ; onun için iradeniz çelikleşir yumuşacık kalbinizde… 

 

Kısaca DİSİPLİN : İSTEDİĞİNİZ SONUCA ULAŞMAK İÇİN YAPMANIZ 

GEREKENİ YAPMAYA KARARLI OLMA TUTUMUDUR!... 

 

Peki, tutum nedir o zaman?  

Bir sonraki bölümde onu inceleyelim isterseniz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutumumuz yeteneklerimizi 

aştığında olanaksız bile olanaklı 

hale gelir.        John C. Maxwell 



 

TUTUM 

 

“HERŞEY TUTUMDUR!” 

Çok sevilen bir konuşmacı böyle başlamıştı ilk cümlelerine… 

 

Devam etmişti sonra :  

“Her şeye karşı bir tutumumuz vardır ; ayakkabılarımıza bile….Herhangi bir konudaki 

davranışımızın kalitesi o konudaki tutumumuzdan kaynaklanır…” 

(Bu sözlerin üzerinden neredeyse 15 yıldır geçti…O günden beri ayakkabılarımla 

uğraşıyorum : Acaba benim hakkımda ne düşünüyorlardır?) 

 

Bence, aklımızdan geçen düşünceleri yönetebilme işidir tutum… 

Ya da daha doğru bir deyişle, istediğimiz düşünceleri düşünebilmemizdir. 

            Robin Sharma : “Biz düşüncelerimizin  düşünenleriyiz!.”  derken bunu   

            kastediyor herhalde (Robin SHARMA, Sen Ölünce KimAğlar”) 

 

Zordur korumak 

çoban köpekleriyle bile 

Kaçarken aklının keçileri 

               Adını bilmediğin ısız tepelere.  (Uğur VİDİNLİ) 
  

 

Dr. David J. Schwarz, Büyük Düşünmenin Büyüsü Kitabında tutum konusunu çok 

güzel özetliyor : “…Bir organı kesilen başka bir arkadaşım da golf oyuncusuydu. Bir gün 

ona tek bir kolla neredeyse mükemmele yakın bir stili nasıl geliştirmiş olduğunu 

sordum…  

“Deneyimim şu ki” dedi. “Tek kol ve doğru tutum her zaman iki kol ve yanlış tutumu 

yenecektir. ”…Bir an için bunu düşünün. Bu sadece golfte değil yaşamın her alanında 

doğrudur.” 

 

Aklımız bir anda yalnızca bir düşünceye odaklanabiliyorsa eğer ; O zaman, bu zaafı 

bir avantaja dönüştürebilir miyiz? 

Kesinlikle evet…İstediğimiz sonucu oluşturacak düşünceyi seçerek… 

 

Örnek. Arabaya atladınız ve şöyle bir gezeyim dediniz. (Seçim : başka bir şey yapmak 

yerine gezmeyi seçtiniz.    

Seçimin seçimi : Arabayla gezmeyi seçtiniz.) 

Farklı bir yolu kullanmak geldi içinizden. (Seçimin seçiminin seçimi : Tekdüzeliği 

kırmayı seçtiniz.)  

Biraz ilerledikten sonra yol yapım çalışmalarından dolayı trafiğin kilitlendiğini gördünüz. 

Çok geç…Arkanızda arabalar birikti, geri dönemezsiniz.Artık ileri gitmekten başka 

çareniz yok...Ancak, kımıldayamıyorsunuz bile… 

Beklemek…Sabır… 

Diğer sürücüler de sizin gibi bu durumdan hoşnut değiller. Zaten bir hafta sonunuz var… 

 

Onu da birilerinin saçmalaması yüzünd… Kızmaya başladınız. Bazı sabırsız sürücüler 

kornaya basıyorlar. Ah! Bu sesler yok mu, neredeyse çıldırtıyor insanı ve siz… 

 

 Peki şimdi ne olacak? Nasıl bir TUTUM  

sergileyeceksiniz?  



 

Kızarak, bağırarak ve hatta küfrederek kendinizi duygularınızın seline TESLİM ETMEK    

mi ; yoksa SAKİN OLMAYI SEÇMEK mi?  

 

Böyle bir durumda çevrenizdeki ortama nasıl tepki veriyorsunuz ? 

Çevrenin zorladığı şekilde mi ?  

Yoksa, kontrolü ele alıp tepkinizi düzenliyor musunuz? 

Yani reaktif misiniz ; yoksa proaktif mi? 

Yani termometre misiniz ; yoksa termostat mı? 

Yani direnç misiniz ; yoksa potansiyometre mi ? 

Hangisisiniz ? 

Daha doğrusu hangisi olmak istiyorsunuz? 

 

Kızgınlık ve öfke anlayışsızlığın en derin çukurundan başka bir şey değildir. 

 

Ünlü filozof Aldous Huxley bu konuda şöyle diyor :  

“Eğer birinin fikri sizi kızdırıyorsa : bu sizin bilinçaltında yanlış olduğunuzun 

işaretidir.” 

 

Yıllar önce adına ‘Papazın Duası’ denilen bir tekerlemeyi öğrenmiştim.  

(Çok sevdiğim bir dostum, bunun bir ‘Hitit Deyişi’ olduğunu söyleyerek beni uyardı.) 

Bilgelik kokan deyiş şöyle : 

“Tanrım! Bana yapabileceklerimi yapma gücü ; yapamayacaklarımı kabullenme  

sabrı ; aralarındaki farkı anlayabilme bilgeliği ver!” 

 

Konumuzla ilgili soru şu : Kızarak, bağırarak veya söverek trafiği açabileceğinize 

inanıyor musunuz? 

Yanıt : “EVET” ise, mevcut tutumunuzu devam ettirebilirsiniz. 

Değilse ; ya sorunu çözebilecek bir yol bulun, ya da sorun devam ederken sizin için 

anlamlı olabilecek FARKLI BİR EYLEMİ SEÇİN VE ONA YOĞUNLAŞIN.  

(Dikkat! Sorunu görmezden gelin demedim ; aksine sorunu kabul edin ve çözüm arayın 

dedim.) 

  

Şu ana kadar okuduğunuz ve öğrendiğiniz bir şeyi radikal olarak değiştireceğim : 

TUTUM KORUNAMAZ ! Bunun yerine TUTUM GELİŞTİRİLEBİLİR. 

 

Çünkü koruduğunuz şey zayıflar ; çünkü koruma fikri kendi içinde bir zaaf barındırır. 

Bir şeyi korumaya çalışmak onu yok etme veya dejenere etme sürecine sokmakla 

eşdeğerdir. 

Bundan dolayıdır ki, konservatif fikirler çağa uygun olarak yeniden 

yapılandırılmazlarsa süreçte varlık nedenlerini yitirir ve kimliklerinden 

uzaklaşmaya başlarlar. 

 

Tutuma gelince…Tutum lider bir davranış düşüncesidir. Liderliği oluşturan her 

düşünce gelişim içermek veya en azından gelişme fikrine hoşgörü ile yaklaşmak 

zorundadır. 

Her tutum yeni bir eylemi oluşturacağından ; her yeni sonucun kaderimizdeki etkisi ne 

kadardır acaba? 

 

 

 

Bir düşünce eken bir eylem biçer. 

Bir eylem eken bir alışkanlık biçer. 

Bir alışkanlık eken bir karakter biçer. 

Bir karakter eken kaderini biçer. 

                             Jack Ensign ADDINGTON 



 

KADER 

 

“Bilgi Kaderdir.” Demiş Konfüçyüs. 

 

Binlerce yıl önce söylenmiş bu bilgece sözü henüz tam olarak anlayamadığımızı düşünüyorum. 

Burada önemli olan bilginin kendisinden çok kullanılış biçimi olduğudur. 

Bilgi hamdır ve işlendiği zaman değerlidir. 

 

Elmasın gün yüzüne çıkartılıp işlenmesi gibi… 

Elması elmas yapan taşın kalitesi ve kesimindeki ustalıktır : 

Taşın kalitesi doğru iklim şartlarından ve uzun süreli basınçtan ; kesimindeki ustalık ise kesimi 

yapan ustanın yeterliğinden kaynaklanır.  

Böyle bir elmas gözalıcıdır. 

 

Bilgi de ancak doğru yerde ve şekilde işlendiğinde hak ettiği değerine kavuşur. 

Ancak onu doğru biçimde kullananın elinde parlar, elmas gibi... 

  

Bilgi ancak uygun bir inancı yaratmak üzere kullanıldığı zaman önemlidir. 

Yani?.. diye sorgulayan bakışlarınızı görür gibi oldum bir anda. 

Böyle zor…İsterseniz tersten gidelim… 

 

Kader nedir? 

Bir sonuç olduğu kesin, öyle mi? Tamam… (Değişken olduğunu düşünüyorsanız bu sizin 

inançlarınızla ilgilidir. Bunu bölümün sonunda zaten çözebiliyor olacaksınız.)  

 

Bu sonucu yaratan ne, sizin yaptıklarınız mı? Buna eylem adını verelim mi kısaca? Yani : 

 

EYLEM       SONUÇ 

 

Peki, hangi konuda eyleme geçer insan?  

O konuda  kararlı bir düşüncesi olduğunda değil mi? Ona tutum dersek, o zaman : 

 

TUTUM    EYLEM       SONUÇ 

 

Tutumu oluşturan etmen nedir sizce, inanç olabilir mi? 

Düşünmeyi seçtiğimiz düşünceler odaklandıklarımızdır değil mi? 

Yani, dünya görüşümüze uygun olmayan fikirler yerine bizle uyumlu olanları aklımızdan 

geçirmeyi severiz ve kısaca bunlar inandıklarımızdır diyebilir miyiz?  

 

İNANÇ    TUTUM    EYLEM       SONUÇ   haline geliyor. 

 

Peki bir konuda inancı oluşturan şey nedir? Örnek olarak reklam olgusunu inceleyelim : 

Acaba iş dünyası neden reklama bu kadar  çok önem veriyor hiç düşündünüz mü? Siz bir ürün 

hakkındaki  reklamı dinler, izler ve/veya görür görmez etkilenir misiniz? Etkiye çok açıksanız 

belki… 

Ancak, etkiyi yaratan şey tekrardır.  

Tekrar edilen şey de, çeşitli formlarda paketlenmiş olan bilgidir. 

Yeterince tekrardan sonra, bu bilgi bilinçli aklınızdan, bilinçaltına aktarılacaktır.  

Süreci etkileyen tek şey sizin bilgiyi süzen filtrelerinizdir.  
 



 

Yeni bir  şarkıyı çalmayı öğrenen gitaristin durumunu inceleyelim. 

İlk önce nota kağıdından çalışılır ve prova yapılır. Şarkı öğrenildikten sonra, gitarist sizinle 

konuşurken bile parçayı çalabilir.  

Bir bilgi bilinçaltında depolandıktan sonra kendiliğinden faaliyete geçer. 

 

Bir alışveriş merkezine gittiğinizde bazı markaları neden otomatikman seçtiğinizi artık anlamış 

bulunuyorsunuz sanırım.  

Çünkü, seçimi yapan siz değilsiniz, bilinçaltınız da ondan… 

O zaman bizim seçimlerimiz aslında başkalarının dikte ettiği seçimler olabilir mi? Bu seçimlerde 

özgür müyüz? 

Yanıt : KISMEN olacaktır bence…  

 

Beynimiz yeterince kirletilmişse ve bizler bunun farkında değilsek, doğru (yani bizim için 

uygun) bilgileri bilinçli olarak almayı reddedeceğiz (filtreler) .  

Buradaki farkı tek bir şey yaratabilir, o da : FARKINDALIK. 

 

Özetlersek : İnanç bilinçaltına inmiş bilgidir. Böylece : 

 

BİLGİ   İNANÇ    TUTUM    EYLEM       SONUÇ haline geliyor. 

 

Her sonucun aktiviteye yönelik yeni bir bilgi oluşturduğunu düşünürsek eğer, formül bir fasit 

daire (devr-i daim) haline geliyor  :  

 

BİLGİ   İNANÇ    TUTUM    EYLEM       SONUÇ   

 

Bu tablo: Başarılı insanların daha başarılı ; başarısız insanların daha başarısız olacağını 

gösteriyor diyebilir miyiz? 

Birey süreçte bir farkındalık yaratarak döngüyü kırmadığı sürece, evet… 

 

Bundan dolayı, geçmiş tek, ancak sınırsız bir gelecekle karşı karşıya kalıyoruz. 

İşte bu yüzden, kendi beyinlerimizin, yani düşüncelerimizin efendileriyken aynı zamanda 

köleleri olabiliriz. 
 

Onun içindir ki, BİLGİ KADERDİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci hazır olunca 

öğretmen ortaya çıkar. 

        Japon Atasözü 



 

ÖĞRENME 

 

Geçenlerde sabah sporumu (jimnastik ve koşu) yaptıktan sonra yolum bir kitapçıya düştü. 

 

En büyük zevklerimden biri de yeni çıkan kitapları incelemektir. 

Bazen bu inceleme öyle hal alır ki, kitabı elimden bıraktığımda sırtımın ağrıdığını hissederim.  

(Hayır, kitap sırtıma düşmedi! Ben kitaba düştüğüm için) 

 

Böylesine çekici bir kitabı (ve kitapları) satın almaktan başka çarem kalmaz tabii.  

 

İşte yine kitapları incelerken kasadaki görevli arkadaşla hoş bir muhabbete başladık. 

Konu, aldığı gazetesinin parasını ödemek üzere kasaya yönelen bir hanımın da ilgisini çekti. 

Öyle ki, liderlik konusundaki düet söyleşimiz trioya dönüştü usulca. 

Sonradan Almanya’da yaşadığını öğrendiğimiz  50 yaşında gösteren bu hanım bana şu soruyu 

sordu : 

 

- “Siz öğretim üyesi misiniz ?” 

- “Hayır” dedim. “Kişisel Gelişimle ilgileniyorum.” 

 

Eve dönerken, duş alırken bu soruyu ve yanıtımı düşündüm. 

Yanıtım yanlış değildi aslında… 

Ama, aynı soru tekrar sorulsa herhalde şöyle derdim artık : 

“Hayır. Öğrenim Görevlisiyim.” 

Tüm ömrünü öğrenmeye adamış bir kişi için doğru bir tarif olurdu sanırım. 

 

ÖĞRENİM GÖREVLİSİ… 

 

Görev Tanımı : Öğrenmek üzerine yaşam kariyeri 

Görevi Veren : Kişisel misyonu 

Görev Süresi : Yaşadıkça 

Görev Alanı : Yaşamın kendisi 

 

Yani, kısaca : ‘Öğrenmeyi Öğrenmek’ diyebilir miyiz ? 

 

Her bilginin öğrenilebilir –kişisel yetersizlikler hariç- olduğunu gözlemledim. 

Ancak, kişinin kolaylıkla öğrenebileceği bilgiyi öğrenemediğine de şahit oldum. 

Peki sorun neydi ? 

Sorun : Bu kişiler öğrenmeyi bilmiyorlardı… 

 

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENEBİLMEK ; İŞTE BÜTÜN MESELE BU!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

     BÖLÜM 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Asla,  

asla,  

asla vazgeçmeyin 

                  CHURCHILL 



 

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK 

 

Yıllar önce katıldığım bir seminerde, konuşmacı değerler sisteminden bahsediyordu. 

Ara verildiğinde kendisine şu soruyu sordum : “Neden yaşıyoruz?” 

Konuşmacının yanıtı : “Kendimizi gerçekleştirmek için!” şeklindeydi. 

 

Ben yanıtın sadece : ‘Yaşama anlam katmak’ ;  ‘Değerli bir yaşam sürmek’ ; ‘İnsanlık değerlerini 

yüceltmek’  demek olduğunu düşünenlerdendim. 

 

Konuşmacının yanıtı beni nedenlerim üzerinde düşünmeye zorladı… 

Bulduğum şeylerden biri : süreçlerin ancak nedene –sonuca- hizmet ettiğinde değerli 

olduğuydu. 

Diğer bir deyişle, sonucu oluşturmaya yönelik olmayan hiçbir strateji önemli olamıyordu. 

 

Bulduğum ikinci şey ise : ‘Amacına yönelmek’ idi. 

Bu : ne olduğum ; ne olabileceğim ve neyi gerçekleştireceğim düşüncelerini içeriyordu... 

 

Birincisiyle başlayalım : Sonuca Yönelik Düşünme : 

 

İş hayatında sonuca yönelik çalışmak bize oldukça normal görünür. 

Sportif karşılaşmalarda skor için yapılan mücadeleler de öyle... 

Ancak, her nedense yaşamsal düzlemdeki konularımızı kendi haline bırakmayı yeğliyoruz. 

Örnek olarak, standart (normal şartlarda) bir çalışanı göz önüne getirelim. 

 

Şimdi, oda sıcaklığı 25 C iken metallerin genleş... Pardon! Yine elim seyirdi...Arada bir oluyor 

işte... 

Kişiler, bir yıl çalıştıktan sonra, özlemle bekledikleri 1 haftalık tatile çıkmak üzere 

hazırlanmaya başlarlar. 

Özellikle hanımlar bu bir haftalık süreyi öyle titizlikle planlarlar ki değme şirketin 5 yıllık 

büyüme planlarına taş çıkartır bu hazırlık. 

(Garip! ‘Taş çıkartmak’ deyimi yalnızca magazin programlarında kullanılır sanırdım... 

Bakarmısınız, ben de kullanmışım işte!..) 

 

Neyse... Bu şekilde stresten arınmak için çıkılacak tatil daha en başından itibaren daha fazla 

strese neden olur. Ne tuhaf değil mi !.. 

Gündüz şunu giyeriz ; akşam yemeğinde bu renk çok yakışır ; saat 5 çayı şortum çiçekli mi 

olsun ? 

Tam 3,5 gün yandıktan sonra bu bluz o anki bronz rengim için ideal ; aman yanıma almayı 

unutmayayım!.. (Bu arada çocuk mızıldadı! Bluz unutuldu. Kadın ayrı yanar; koca 

ayrı…Zavallı kocanın çekeceği var...) 

 

Peki, ortalama bir haftalık tatili neden bu kadar ciddiye alıyoruz ; bir yılı ve hatta bir yaşam 

süresini bile bu derece umursamazken ? 

 

Sanırım insanlar yaşamın bir çeşit deterjanı olduğunu sanıyorlar : Az kullan ; çok kere 

kullan ; doğayı kirletmeden zihnini, pardon çamaşırını temizle ve birim kullanım maliyetin az 

olsun. 

Yani, yaşam dediğin dipsiz bir kuyu, öyle mi... 

 

Adamın biri kendini kötü hissettiği için doktora gitmiş. Tahliller yapılmış.  



 

Doktor tüm ölçümlerin  normal olduğunu açıklamış... 

Hasta şaşırmış : “Ama doktor ağrı ve sızılardan ölmek üzereyim.” 

“Farketmez, incelemeler turp gibi sağlam olduğunuzu gösteriyor.” 

“Desene doktor, pisi pisine gideceğiz !” 

 

Bu da öyle bir şey... Hedeflerle bezenmemiş ve özenilmemiş yaşamlar pisi pisine sona ermiyor 

mu ? 

Belki de insanlar yaşadıkları hayal kırıklıklarından dolayı inançlarını kaybediyor olabilirler mi ? 

Kendine, yaşama ve hayallerine karşı kaybolan inançlar... 

Bunun sonucunda da yaşamı kullanılmış bir terlik gibi bir kenara fırlatıyor ve acısını 1 haftalık 

tatillerde çıkartıyoruz. 

Bu arada yaşam durmuyor, geçiyor... 

    

Yaşamı anlamlandırmak yerine, şans oyunlarından medet ummak ; herşeyi bir yana bırakıp 

kazma kürekle define aramaya benziyor bence... 

Ellindeki hazineyi görememek değil mi bu!... 

Yaşadığı anı cennete çevirmek varken güzelliklere sırt çevirmek niye ? 

 

Adını şimdi hatırlayamadığım bir düşünür, cehennemi : “Öldüğümde Tanrı’nın elimden tutup 

neleri yapabileceğimi ama neden yapmadığımı gösterdiği yer.” diye tarif etmişti. 

 

Amacımızdan saptığımız her an kendi yaratabileceğimiz cennetimizden ırak düşmüyor muyuz ? 

 

Amacına Yönelmek : 

 

“Her yolculuk ilk adımla başlar.” diyen anonim bir söz vardır. 

 

İyi de rahat koltuğunda otururken neden yola çıksın insanlar ?  

(Ben ‘Koltuğa yapışmak’ tabirini daha çok seviyorum. Vaktiyle, sevgili Oğuz Aral’ın, 70’li 

yıllardaki şişman bir politikacı için yaptığı bir karikatürü geliyor aklıma : “Beni yapıştığım 

koltuktan ancak kazıyarak ayırabilirsiniz!” diyordu politikacı bu karikatürde.) 

 

Bir neden bazı insanları harekete geçirecek etkiyi yaratabiliyor : Olduğun değil olabileceğin yere 

gitmek için yola çıkmak... 

Bazı insanlar ise bu durumu daha kuvvetli algılayabiliyorlar : Olman gereken yere gitmek. 

 

Bence, gidilmesi gereken yere gidilirken zaten -o yol boyunca- kişilik, kendini bataklığa 

çeken ağırlıklardan kurtulmaya başlıyor. 

Yolculukta yaşanan tatmin de her türlü sancıya değiyor tabii... 

 

Aslını isterseniz sahip olduğum kişilik beni tatmin etmiyor. 

Bundan mutsuz olduğum anlamının çıkarılmasını istemem : Aksine çok mutluyum elimde 

olanlardan. 

Ne kızıyorum, ne de güceniyorum onlara... Onları olduğu gibi kabul edip seviyor ve geliştirmeye 

çalışıyorum. 

  

Söylemek istediğim : Olduğum değil, olabileceğim kişilik heyecanlandırıyor beni... 

O yolda yürümek, olmaktan daha heyecan verici!.. Çünkü, sürekli yeniden 

olabiliyorsunuz... 

Sıkılırsanız, durmaktan sıkılana kadar durur ve yeniden devam edebilirsiniz. 



 

Sizin yaşamınız ve sizin oyun alanınız...  

Oyununuzun kurallarını bir yere kadar siz koyabilirsiniz ; bu da güzel bir esneklik kabiliyeti 

değil mi ? 

  

Bizler neysek ‘O’yuz…Ve olduğumuz şeyi gerçekleştirmeye ; NE İÇİN VAROLDUYSAK 

ONU GERÇEKLEŞTİRMEYE GELDİK… 

Bazen amacımız için ; bazen de amacımızı bulmak için mücadele ederiz. 

 

Amacımıza dönük gerçekleştirdiğimiz her hedef bizi doygun bir kişiliğe doğru taşır. 

Kendi kişiliğimizle ne kadar barışık isek o kadar mutlu olabilme şansımız vardır. 

 

Peki, MUTLULUK NEDİR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUTLULUK 

Çoğu insan kalbinde olduğu 

kadar mutludur. 

 

Abraham LINCOLN 



 

 

 

Mutluluk üzerine yazılmış çok fazla şiir ve yazı okudum… Tıpkı diğer konularda olduğu gibi… 

 

Her zaman çok okuyan biri oldum ; sekiz-on yaşında Eski Yunan felsefesini okumaya çalıştığımı 

hatırlıyorum. 

 

O yaştaki bir çocuğun felsefeden, hele Aristo’nun Organon serisinden  ne anlayabileceğini 

sorgulamazsınız umarım. 

Ancak, ben biraz fazla sorgulamışım demek ki!..   

 

Örnek. Bu bölümde de mavi akış var : Eğer klorikseniz (bkz.ilişkiler bölümü) maviler yeterli ; 

dolgu satırları melankolikler için… 

 

Yaşım ilerledikçe daha fazla-zengin yaşamak için okumanın vazgeçilmez olduğunu anladım.  

 

Bu konudaki sloganım şu : Ya doğru insanları seç, doğru kitapları önersinler ; ya da doğru 

kitapları seç doğru insanları göstersinler. 

 

Sonuç olarak, bir süre sonra, okuduğumuz kitaplardaki fikirleri yaşamımıza uyarlayabildiğimiz 

kadar bilge, çevresinde olduğumuz insanlar kadar öngörülü, farklı deneyimlere açık 

olduğumuz kadar zenginleşeceğiz. (Dikkat! Buradaki ‘farklı’ sözcüğü herkese göre farklıdır!) 

 

“Mutlu insanlar pul koleksiyonu yapmayı bilenlerdir.” diyor ünlü filozof Bertrand Russel. 

(Toprağı bol olsun! Yaşarken çapkın bir adammış besbelli…) 

 

Ben evli olduğum için : ‘MUTLU ANLAR’ biriktirmeye gayret ediyorum. Gayret diyorum, 

çünkü  odaklanamazsam zaman kayıp gidiyor avuçlarımdan. Bununla ilgili 90’larda yazdığım bir 

şiirim vardı. 
 

Birileri  şair diyor bana, 

birileri de anı eskicisi 

                ya da düş serüvencisi. 

Ben anılar alır şiirler satarım durmadan. 

Benim işim bu, umuda elvermek 

                ve cilalamak mat hayalleri. 

Gönlünün çektiğini sen seç 

                ille de tanımlamak istiyorsan beni.  (Uğur VİDİNLİ) 
 

 

 

Kendime yazdığım yazılardan birini de, Aralık 2006, şöyle bitirmiştim : 
 
“…Güzel yaşamlar yaratmak için güzel anılar gerek bize...Güzel anılar 

yaratmak için de güzel yaşamlar… 

Ve bir de güzel şarkılar...” 

 

 

Biz insanların –en normalimizin bile-  biraz tuhaf olduğunu düşünmüşümdür hep…  

Mutlu olmak için geleceği ; mutsuz olmak için de geçmişi kullanır dururuz.  

 



 

Bu arada, geleceği değiştirebilecek altın anları paslı demire dönüştürerek geçmişi haklı 

çıkartırız… 

 

Sanki bugün, mutlu olmayı bilmeyen gelecekte bunu becerebilecekmiş gibi… Ama tabii 

gelecekte şartlar değişecek ya!..  

 

Filhakika şeraite müteallik icrayı fikir beyan eylemekte…(Bu ne yahu?? Bu bürokratik 

virüs de nereden geldi?) 

 

Yani, şartlara göre mutlu olabileceğimizi düşünüyoruz. 

Sevgimiz de, düşüncelerimiz de, tutumumuz da şartlara göre değil mi zaten? 

Peki gelecekte şartların uygun olacağını kim söylüyor? 

Bırakalım bu şartlarla mutluluğa şantaj yapmayı da mutlu olmaya karar verelim derim. 

Bu bölüm için yazdığım aşağıdaki dizeleri seversiniz umarım… 

                       

                    Bakiyesi kalır sonunda 

                                        ustalıkla seçilen andan  

                    tadını çıkartmak için ayıklamak gerekir 

                                        kılçığı mutluluk denen zamandan 

                    Hepsi budur işte bilmek gereken 

                    Adına yaşam dediğin,  

                                       ve de yaşamaktan geriye kalan.   (Uğur VİDİNLİ) 

 
 

Laflar güzeldir… Ama laflarla yaşanmıyor değil mi?  

Meşhur sözdür : “Lafla peynir gemisi yürümez!” (Tabii ki yürümez : Yürüyebilmesi için ilk önce 

yüzmesi lazım!) 

 

Laflar gereksizmiş gibi görünse de okumaya ve duymaya ihtiyacımız var!..  

 

Çünkü, insanız ve öğrenmememiz gereken her öğrendiğimiz şeyle birlikte unutmamamız 

gereken birçok şeyi unutuyoruz. 

 

Her bir seçimle birlikte seçebileceğimiz diğerlerini gözden çıkartıyoruz.  

Bundan dolayıdır ki, benim de böyle yazıları okumaya ve yeniden öğrenmeye ihtiyacım var.  

 

Yapacak bir şey yok!...Katlanması zor da olsa öğreneceğiz. 

Sonuç belliyse,tartışmak neye yarar ki zaman kaybetmekten başka… 

Bu arada kafamızın ne kadar kalın olduğunu da kimseye ispat etmemiz gerekmiyor, değil mi? 

 

Kör şeytan!.. Sözü nereye bağlayacaktım unuttum… Üstelik bunu nasıl yapacağımı hiç 

bilmiyorum. Çok mutsuzum!... 

 

Şimdi galiba, muhtemelen, belki ve sanırım büyük bir ihtimalle… (kafayı boot etmek gerekiyor 

galiba) 

 

Tamam buldum!… Mutluluk başarılı bir yaşamdan kaynaklanır diyecektim. 

Veya, bir yaşamı başarılı biçimde yönetmek mutluluğu getirir diyebilirim… 

 

O zaman, BAŞARI kavramı üzerine eğilmemiz gerekecek sanırım. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAŞARI NEDİR ? 

Coşkulu ruhların üretmediği 

hiçbir şey başarıya ulaşamaz.                         

                         NIETZSCHE  



 

 

Genel kanının aksine, başarı : vardığınız nokta değil ; varmak istediğiniz yoldaki değişim 

sürecidir ;  

Karar verdiğiniz yolda kararlılıkla yürümektir ; 

İnandığınız değerleri yitirmeden yeni değerler katmaktır yaşamınıza ; 

Bütünü kaybetmeden detayları yönetebilmektir ; 

Düştüğünüzde bir kez daha kalkıp devam edebilme iradesidir ; 

Tırnaklarınla tırmanırken bazen kendi yüzünü çizebilme riskidir ; 

zümrüd-ü anka kuşunun kanatları gerekirken, çölleri karınca sırtında aşmaya cesaret 

edebilmektir ; 

Sevdiklerinin şüphe ve alaylarını sabırla karşılayıp gülümsemek, herkes sana gıpta ederken 

kendinle dalga geçebilmektir ; 

Olmayı sevdiğin değil olman gerektiğine inandığın kişilik için çaba göstermektir. 

Almayı en sevdiğin anda verme dirayetini gösterebilmektir ; 

Rahatı maraton koşarak geçmek ve zaaflarını disiplinle eğitebilmektir; 

Kısacası, BAŞARI : BAŞARIYOR OLMAK DEMEKTİR. 

 

Peki başarı üzerine bu kadar laf söyleyebilen bir insan acaba ne kadar başarılıdır?  

Başarı hakkında yazabilmek bir cüret işi midir?  

Başka bir deyişle başarıyı anlatabilmek ve hatta öğretebilmek için ne kadar başarılı olunması 

gerekir? 

Bu ve bunun gibi sorular aklınızda köşe kapmaca oynuyor değil mi? 

 

Bu çok normal!.. 

Bize fikirlerini dikkate alacağınız kişilerin  uzman olması gerektiği öğretilmedi mi? 

Medya durmadan üzerine spotlar çevrilmiş insanları ve onların ışıltılı yaşamlarını sokmuyor mu 

gözümüze? 

Bir organizasyonda üst düzeylerde çalışmanın başarıyı yansıttığına inanmıyor musunuz?  

Başarının : Doğru yerde doğru zamanda doğru kişiyle olma şansı olduğu öğretilmedi mi bize? 

Bir şirket sahibinin sabahları tenis oynadıktan sonra veya helikopterle işe gelmesi başarının 

göstergesi değil mi? 

 

 

Gelin bir de karşı tribünden bakalım… 

Yıllarca didindiği halde bir arpa boyu yol alamamış insanlar başarısızlığın timsali midir? 

Düşe kalka ilerleyen ve tırmanmaktan bitap düşenler oyunda yenilenler midir? 

Eşine layık olduğu yaşamı veremeyen, çocuğunu istediği okulda okutamayan kişi başarısız mı 

sizce? 

 

Böyle mi düşünüyorsunuz?  

Haydi itiraf edin…Aynaya bakmak rahatsız ediyor... Sizi anlıyorum. Ancak, düşünceniz bu, öyle 

değil mi? 

Peki, Nereden mi biliyorum ? Basit!.. Eskiden ben de böyle düşünürdüm, ve dikkatimi 

kaybettiğimde hala bu yanılgıya düşebiliyorum. 

 

 

 

Yanılgı diyorum çünkü, başarı da başarısızlık da anlık bir görüntüdür ve anlık çakmalar 

(flash) biz insanoğlunu her zaman yanıltabilir. 

 



 

Şimdi sıkı durun!... 

 

Eğer, bir insanın başarısını maddi göstergelerle (araba, ev, para, pozisyon, güç v.b.) 

özdeşleştiriyorsanız başarı tanımınızı tekrar gözden geçirmenizi öneririm. 

 

Çünkü başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz!.. Başarı : tam olarak başarısızlığın yanı başındadır. 

Aradaki mesafe inceldikçe başarıyı başarısızlıktan ayırabilmek adeta imkansızlaşır. 

Zaten nüans kaybolduğunda büyük başarılara gebedir insanoğlu… 

Çünkü, büyük yenilgiler büyük yengilerin yakın duran şafağıdır yeni güne… 

Çünkü, azim ve irade adeta çelikleşir dünden bugüne. 

 

Lütfen Kipling’i hatırlayın : 

 

“…Eğer riske atabildiğinde  varını yoğunu 

                      kayıpsa sonuç bir yazı-tura oyunundan kalan ; 

Ve umursamadan çekip gidebilirsen yitirdiklerini           

       başlayabilmek için her şeye sil baştan.  

Eğer  “dayan” diyen  

                     bir irade varken içinde yalnız kalan ; 

Yüreğine ve bileğine güvenip devam edebilirsen 

      diğerleri çoktan vazgeçtiğinde yarışı bırakmadan…” 
 

Rahmetli babam olayları çoğunluktan farklı değerlendirirdi.  

Aralık 2006’da kendime yazdığım ‘Sev Kardeşim isimli yazıda şöyle bahsetmiştim babamdan : 
“…Yıl 1967 ya da 1968... Şenay "Sev kardeşim" şarkısıyla ortalığı 

kasıp kavuruyor ve biz de Sandıklı'da mavi boyalı ve 3 katlı bir evde 

oturuyoruz. 

Üst katımızda ; ceza davalarını hızlı sonuçlandırmaktaki yeteneğinden 

dolayı kendisine JET HAKİM adı takılan bir hukukçu ve ailesi yaşıyordu. 

Hareketleriyle, insanda çekirge yutmuş olduğu gibi bir izlenim 

uyandıran bu kırmızı suratlı tıknaz adam, gece geç saatlere kadar okuma 

alışkanlığı olan rahmetli babamı  mahallenin komünisti ilan etmişti her 

nasılsa. 

 

İşin komik yanı, babam her zaman komünizme karşı olmuş, ve hatta daha 

da ileri giderek -şimdilerin moda deyimiyle- ideolojilerin devrinin 

tükendiğini iddia eden bir kişiydi daha o yıllarda. 

Bundan daha da komik olan, babamın bulunduğu zeminin son derece oynak 

olmasıydı...Öyle ki ; fikirleri sağa çalanların gözüne komünist ; sola 

çalanlarınkine ise sağcı olarak görünüyordu.   

Bu arada, babamın insanların kafasını karıştırmakta bir hayli mahir bir 

kişilik (nev-i şahsına münhasır) olduğunu da eklemem gerekiyor. 

Aksi takdirde, insanların siyasi kamplara bölünme sürecinin başladığı 

çağlarda,  sanki seçimlerinde kararsız kalmışçasına bir gün Tercüman, 

başka bir gün Cumhuriyet okuyan bir adamın çevresindeki insanların 

düşüncelerini anlamak pek de kolay olmayabilir…” 

 

 

 

İşte böyle bir adamdı babam…  

Şahsımdaki tuhaflığın genetik olduğu gerçeğini her gün biraz daha iyi anlıyorum. 

 



 

Herkesin ayılıp bayıldığı o dönemlerde Yılmaz Güney’i aktör olarak pek tutmazdı babam.  

Bununla beraber, Güney onda dayanıklılık konusunda yaşam boyu süren bir etki bırakmıştı.  

Tüm büyük eserler öyle değil midir? 

 

İlk temasta şoklanmış balığa döner, anlayamaz ve dayanak noktalarımız yetersiz kaldığı için 

hiçbir şeyle ilişkilendiremeyiz.  

Ardından, aklımız gönüllü tutsağı olur ve onu düşünür ve konuşuruz.  

Sanat ve sanatçının, olmayanlardan farkı da budur işte : Eşsizlik … (Batılı terminolojiyle : 

UNIQUENESS) 

 

Babamın Yılmaz Güney’e bakışı da böyle bir şeydi :  

“Adam yakışıklı bir çirkin… Hep vurdulu - kırdılı filmler çeviriyor. Sürekli kavga ediyor ve 

durmadan dayak yiyor. Sevmiyorum bu herifi. Ama Sezar’ın hakkı Sezar’a vermek lazım! öyle 

bir dayak yiyor ki adam hayran olunmayacak gibi değil! Önemli olan dayak atmak değil, 

dayak yemeye mütehammil (dayanıklı) olmaktır!...”  

 

Yıllar sonra idrak etmeye başlamıştım : ‘Yaşamın sillelerine karşı sağlam durabilmekti önemli 

olan!’ ; başarı buydu… 

Olmayı istediğin kişiliğe doğru istikrarlı bir değişim geçirme kararlılığıydı… 

Başarısızlığı da öğrenmeye başlamıştım yavaştan…Yavaştan diyorum çünkü, yeteri kadar 

denemiyordum kazanmayı. Çünkü kaybetmek vardı işin ucunda. İnsanların büyük bir kısmının 

yaptığı gibi yapıyordum yani… 

 

Daha sonraları başarılı insanların asla vazgeçmediğini ve baş koydukları yolda yılmadan 

devam ettiklerini öğrendim.  

Ayrıca her başarılı insan ardında ayak izleri –başarı öyküleri- bırakıyordu.  

Akıllı insanlar bu öyküleri okurdu ; başlarını pişmanlıkla taşlara vurmak yerine!... 

 

Mazeretlerini sıcak yataklarında bırakırdı onlar… 

Mazeretler göbek deliğine benzerdi çünkü, doğduktan sonra hiçbir işe yaramazdı. 

Mesai saatlerinde çalışmazlardı onlar ; çalıştıklarında zaman mesai saati olurdu onlar için. 

Onlar güvenceyi aramaz ; yaratırlardı onu. 

 

Gelelim banaaaaa!... 

Aslında gelmesek daha iyi olurdu. Gördüğünüz gibi bu durumdan sıyrılabilecek kadar başarılı 

olamadım.  

Genel tanımlar açısından çok başarılı tanımına uymuyorum.  

Aslına bakılırsa çoğu konuda başarılı bile sayılmam. 

Ben, kendini ve yaşadığı evreni tanımak isteyen sıradan bir insanım. 

 

52 yıllık yaşamımda çok fazla denedim, çok fazla yanıldım ve çok fazla hata yaptım… 

Benim yaşadığım yenilgi ve hayal kırıklıkları  Normal(!) insanların yaşadıklarıyla 

karşılaştırılamaz bile… 

Çünkü benim normal çıtam çok yukarılarda… 

Orası hayallerimin diyarı… 

 

 

Oraya ulaşabilmek için çok fazla hata yaptım ; hala yapıyorum ve yapmaya da devam 

edeceğim… 



 

Çünkü, hata yapmak bazen tek öğrenme biçimi olabiliyor ; Çünkü, her birimiz eşsiz varlıklarız 

ve bu yüzden öğrenme ve yapma yollarımız da farklılaşabiliyor. 

 

Yani kısaca : Kırmızı bir ferrarim yok!..(Zaten alırsam F1 Mc Lauren isterim.) ;  bir gölü olan 

malikanede yaşamıyorum ; Çok varsıl da değilim. Yağmurlu günlerde  bastığım toprağa yüz 

sürmemelerini anlayışla karşılayabiliyorum bu değer bilmezlerin, ancak yürüdüğüm yola kırmızı 

halı sermemeleri affedilemez!.. 

 

- İlkokulu zor-bela pekiyi ile bitirdim, 

- Ortaokulda matematikten bütünlemeye kaldım, 

- Liseyi iyi dereceyle bitirdim (bu fena sayılmaz), 

- İlk denememde üniversiteye giremedim. 

- ODTÜ’yü iyi dereceyle bitirdim. 

- Bilim sınavını kazandım ve master’a başladım. 

- Hem Petkim’de çalıştım hem de eğitimime devam ettim. 

- Üst yönetimle kavga ettiğim için Ankara’dan Yarımca’ya sürüldüm. Akademik eğitimim 

sona erdi. (Çok kızmıştım, bu yüzden ilk gerçek şiirimi yazdım ve yazılım alanında 

kendimi yetiştirmeye karar verdim.) 

 

- Çeşitli Bankaların bünyesinde uzman/yönetici olarak çalıştım ve sıra dışı işlere imza 

attım. 

- Birinci evliliğim fiyaskoydu. Yanlış olduğunu anlamam bile 10 yıl sürdü. Bir daha 

evlendim. Muhteşem bir kızım var ona aşığım (bu da hayalimdi.) 

- Profesyonel anlamda resim yapmak istedim. Üç yıl kendi başıma çalıştım. Ardından, usta 

olarak Orhan Taylan’ı seçtim ve bir yıl beraber çalıştık. 

- Kendi resim atölyemi kurdum. (hayallerimden biriydi) 

- Bir kitap çevirdim. (Bir diğer hayalimdi) 

- İstediğim kadar büyütebilmeyi umduğum bir işim var (bu da hayalimdi.) 

- Sigarayı kendi geliştirdiğim yöntemle bıraktım (bu da hayalimdi.) 

- Yaklaşık 35 yıldır spor yapıyorum. Günlük düzene sokmaya karar verdim, ve şu an öyle 

(bu da hayalimdi)… 

 

 

Beni diğer insanlardan ayıran ve güzel olduğunu düşündüğüm birkaç güzel huyum var : 

- inatçıyım (istediğim gerçekleşmeden vazgeçmem), 

- kararlıyım(söz ve düşüncelerimin ardında dururum) , 

- tutarlıyım(düşündüğüm gibi yaşamak isterim), 

- iddialıyım(rekabetçi de diyebiliriz herhalde), 

- girişimciyim(insanlara değil, olaylara karşı), 

- öğrenmeye açığım(bu konuda doymak bilmez bir iştahım var). 

(Ayrıca sigara içmem, kumarım yoktur ; kızınızı mutlu ederim…Ay ne diyorum ben 

yahu!.. Bu seferde , şöyleyim-böyleyim virüsü gelmiş galiba!...) 

 

Kişisel başarıların en önemli yanı örnek oluşturmalarıdır. 

Çünkü, insanlar en çok gördükleri şeylerden etkilenirler. 

Başaran tutuma sahip kişiler ise zihinlerinde görmeyi deneyimlerler. 

Bu tutumun kitleler bazında inşa edilebilmesi için insanlara yeteri kadar başarı gösterilmesi 

zorunludur. 

 

Yaratılan bu etki –herkesde olmasa bile- bazı beyinlerde fark yaratacaktır. 



 

Bu fark bile dalga dalga büyüyen bir etkiye neden olabilir. 

Çok bilinen bir söz vardır : “Artı bir kişilik cesaret, çoğunluğu yaratır” diye. 

  

 

İş dünyası ilişkiler üzerine kurulu olduğu için başarılı insanlar ilişkilere çok önem veririler. 

 

Başarılı ilişkiler : hitap ederek başlar ; doğru duygularla gelişir ; mantıkla devam eder. 

Sıralama maalesef böyle… İlk olarak güven sağlanır (Ethos) ; bu adım geçilemezse ilişki 

gelişemez. 

 

Ardından, duygu ve empati devreye girer(Patos) ; doğru duygular oluşmazsa bir sonraki adıma ; 

yani mantıksal çözümlemeye (Logos) geçilemez. 

 

Ben bu durumu : ‘İş yapmak için öncelikle iş yapmamak gerekir’ diye özetliyorum. 

Yani, ilk önce karşımızdaki kişiyi ve ihtiyaçlarını anlamak ve insani yakınlık kurmak gerekir. 

 

Bir işinizi yaptırmak isteseniz sizi iyi hissettiren kişiyi seçmez misiniz? 

 

İsterseniz devamını ilişkiler bölümünde inceleyelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İLİŞKİLER 

 

Ne dediğin kulağımda 

öylesine çınlıyor ki, ne 

dediğini duyamıyorum. 

           EMERSON 



 

İlişki deyince nedense TV’deki magazin programlarındaki bazı görüntüler geliyor aklıma.  

Sarışın zekasından sorumlu bir hanım kızımız sanki yumurtadan(!) çıkarcasına  “Benim bir 

ilişkim vardı ama bitti!” deyiveriyor… 

 

Benim ‘İlişki’ dediğim kavram, tabii ki  bundan biraz daha kapsamlı (Cem Yılmaz’ın vurguladığı 

gibi zencileri de kapsıyor) bir iletişim sarmalı. 

 

Yalnızca insanlar değil,  hayvanlar bile belirli bir anlayış düzey ve düzleminde birbirlerini 

anlamak zorundadırlar…  

Eğer, kişi inzivaya çekilmiş değilse ister istemez diğer insanlarla bir araya gelmek zorunda 

kalacaktır. 

İnsanlar kendilerini iyi hissettiren insanlarla bir araya gelerek bu berberliği oluştururlar.   

 

İlişkide sınırlayıcı tek şey iletişimin kalitesidir ; ilişkinin kalitelisi ise doğru konmuş 

sınırların iletişimidir. 

 

Sanayi toplumlarının oluşması -özellikle kentlerde- profesyonellerin gittikçe daha özel konularda 

(spesific) uzmanlaşmalarına neden oluyor.  

Genel olarak, teknolojik dilin girdiği her alan ve kesim bir şekilde bu durumdan nasibini alıyor.  

Bu durum ise, önceleri kendine yeten insanları daha fazla paylaşmaya ve fikir alış-verişine itiyor. 

 

şte burası zurnanın zır…(bu virüsle başım belada gerçekten…)  

Bu durum ise insanların ilişkilerde daha usta olmalarını gerektiriyor; ama maalesef öyle 

değiller… 

 

Çünkü, insanlar birbirleriyle aile ve çevrelerinden gördükleri biçimde iletişim kuruyorlar… 

Çünkü, insanlar mesleki formasyonlarının yanı sıra bu alanda okumuyorlar… 

Çünkü, insanlar genel olarak böyle bir eksikliğin farkında bile değiller… 

 

Şimdiiiiii sınav zamanı : 

- Sıklıkla kendinizi anlatabilme sorunu yaşıyor musunuz : ‘Beni şimdiye kadar bir kişi 

anladı ; o da yanlış anladı !’ diyor musunuz ? 

- İnsanlar konuşurken : ‘Sözünü kesmek gibi olmasın ama!’ veya ‘Uyy…Lafinu palla 

kestum daa!’ diyerek sözlerini keser misiniz? 

- Onlar bir şeyler anlatırken dinlemek yerine vereceğiniz yanıtı mı düşünürsünüz? 

- Bir fikir üzerine tartışırken tüyleriniz diken diken olur, sırtınızı kabartır ve ‘khhhhhh’ 

sesleri çıkartır mısınız? 

- Sipariş listesini ve hatta eşinizi de arada bir karıştırıyor musunuz? Eşinizin, oklavasını 

yenileme sıklığı nedir? 

- Çocuğunuzu okuldan alacağınız saati ve hatta günü yanlış anlayıp çocuğunuzu bir hafta 

okulda unuttuğunuz oluyor mu? 

- Patronunuzu yağlamanız için ne kadar gıcırdaması gereklidir? 

 

Bu soruları sonuna kadar okuduysanız sabrınızdan dolayı size kanat takacağız…Matkap 

neredeydi yahu? 

 

Eğer, evet/hayır yanıtı gereken sorulara ‘evet’ diyerek cevapladıysanız: Problem iletişimin 

sınırlarını aşıyor… 

Bence hiç dostunuz yok, varsa da olanlara sizden Bursa döneri yapacaklar… 

 



 

Şimdi, tamam da çözüm nedir mi diyorsunuz? Bakın, bir konuda anlaşalım : Bir kitap parasına 

sorununuzun çözüleceğini düşünüyorsanız çok beklersiniz… 

Sorununuzu bir iletişim uzmanına götürün o çözsün… 

Artık size bir uydu anteni mi takar, internete mi bağlar bilemem. Bu onun uzmanlık alanı…  

Ben ahkam kesme konusunda uzmanım ve bu işi yapmak için sertifika almadım; çünkü 

sertifikayı veren benim… 

 

Şimdiiiiiii, sertifika programı için Patagonya’dan   İleteşemeyip iletişmek isteyenler derneği 

başkanı İlker…(hatlarda virüs var!.) 

 

İletişim konusunda bir iletişim yapalım bakalım!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayat ve ölüm dilin 

gücündedir. 

                   Pat MESITI 



 

İLETİŞİM NEDİR ? 

 

Bence, iletişimde en önemli konu : Mesajın karşı tarafa tam ve doğru olarak iletilmesidir. 

 

Bazı uzmanlar mesajı verenin, mesajın doğru anlaşıldığından da emin olması gerektiğini 

söylüyorlar. Normal şartlarda bu söylenene katılırım tabii…  

Ancak, bazen en önemli konu mesajın ‘doğru’ karşı tarafa iletilmesi olabiliyor. 

 

İkinci önemli konu ise : iletişimi oluşturan kişilerin sınırları ne kadar olgun ise o oranda 

birbirlerini doğru anlayacaklardır. 

 

Bireyin sınırlarının olgunluğu ‘Hayır’ diyebilme yeterliği ile doğru orantılıdır. Çünkü birey 

geliştikçe, bireyin sevgi talebi veya herhangi bir  reddedilme endişesi kendi doğrularından 

bağımsız hale gelecektir.  

Yani, birey geliştikçe onaya daha az ihtiyaç duyar!. 

 

Son olarak, baskın kişilik tipinin ve uygulanan beden dilinin doğru okunması gerektiğine 

inanıyorum. 
 

Florence Littauer Kişiliğinizi Tanıyın kitabında, insanların  davranış özelliklerinden yola 

çıkarak kişilik tiplerini  dört ana gruba ayırmış : 

 

- Güçlü Klorik : Dışa dönük, sonuç odaklı, lider yapılı, dolaysız(direkt). Ana renkleri : 

Siyah, beyaz, mavi, bazen gri ve gerekirse mat kırmızı. 

- Popüler Optimist(Senguin) : Dışa dönük, insan odaklı, eğlenceli, konuşkan. Ana 

renkleri : Parlak olan her renk uygundur. 

- Melankolik : İçe dönük, detay odaklı, filozof ve titiz. Ana renkleri : Mat  ve çizgi ve 

simetrisi orantılı ve düzgün olan her renk. 

- Barışçıl Soğukkanlı (Flagmatic) : İçe dönük, huzur odaklı, sakin ve kararsız. Renkleri : 

Göze batmayan her renk. 

 

Littauer’e  göre herkes yukarıdaki özelliklerden en az 2 ve daha fazlasını harmanlanmış halde 

bulundurur.  Ancak, bir tanesi baskın olarak hissedilir. Bununla beraber, duruma bağlı olarak 

bazen ikinci özellik birincinin yerine geçebilir. 

Örnek. Ben Populer optimist bir kişiyim. Bu özelliğim hemen tüm sosyal ortamlarda 

hissedilebilir. İş söz konusu olduğunda ikinci özelliğim olan klorik yapım öne çıkabilir.  

 

Bir de buna ek olarak bireyin beden dilini kullanmayı ne kadar öğrendiği –özellikle içe dönükler- 

de olayı karmaşıklaştırmaktadır. 

 

Şimdi optimist bir satış elemanının klorik bir müşteriye hitap etmeye çalıştığını düşünün. 

Klorik müşterinin dükkana girmeden önce zaten kararı bellidir. Ancak bu örnekte satış temsilcisi 

müşteriyi okuyamamıştır. 

 

- “Beyefendi bakın bu turuncu gömlek ne kadar güzel ; hem de parlak çizgileri de var.” 

- “Sen al o turun…(renk virüsü gelmiş) Şeyy…Beyazı yok mu?” 

- “Tabi var efem! Bakın kendinden desenleri ne güzel. Ben bayılıyorum bu gömleğe!” 

 

-  



 

- İçinden geçen : “İmam bayıldı kılıklı herif seni…” ; yanıt ise : “enteresanmış! Sadesi yok 

mu?” olur.  

 

Bu trajedi bir şekilde bitecektir : Eğer müşteri gömleği beğenir ve başka bir yerden aynısını 

kolaylıkla alabileceğini bilirse arkasını döner ve gider.  

Eğer zaman problemi varsa gömleği kapar ve kasaya yönelir. 

Ama bir evlilik bu şekilde yönetiliyorsa, Sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum…    

 

Konuyu çocukken kulak misafiri olduğum bir hoş öyküyle sonlandırmak istiyorum. 

Bu öyküyü ilk kez duyduğumda hem eğlenmiş hem de dehşete düşmüştüm… 

 

Yıl ‘64 veya ‘65 olsa gerek…Bir gün babam anneme çiçek almak için çiçekçiye gider.  

Kafasında tasarladığı aranjman tam babamın muziplik anlayışına uygundur : Çiçekçiden bir 

saksıya 3 gül 1 adet de kaktüs koymasını ister 

Çiçekçi söyleneni yapar ve saksıyı babama teslim eder. 

Saksıdaki 3 gül annemi,ablamı ve beni ; kaktüs de babamı temsil etmektedir… Babamın,annem 

tarafından anlaşılmasını beklediği senaryo(!) budur… 

 

Gel gör ki, evdeki hesap çarşıya uymaz. Annem babamın elindekini görür görmez: “Vay! Sen 

bana nasıl kaktüs dersin!..” diyerek saksıyı tuttuğu gibi camdan sokağa atar… Babamın durumu 

kötü ; babam kıvranır…Gül olan sizlersiniz, Vallahi kaktüs benim deyip durmaktadır. 

Sonuçta, babam ertesi gün yeni bir çiçek yaptırmak zorunda kalır. Bu seferkinde kaktüs yoktur 

tabii ki…    

 

Her ikisini de yıllar önce toprağa verdim. Geriye bu eğlenceli anı kaldı. Ancak, bu olay 

insanların birbirlerini ne kadar yanlış anlayabileceklerine dair güzel bir örnek bence… 

 

Aslında, pozitif düşünce tarzıyla her sorunun çözülebileceğine inanıyorum.Tabii insan isterse!... 

Siz istiyor musunuz? Evet mi? Öyleyse hadi bakalım… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer ilk denemende 

başaramadınsa, bu senin 

ortalamanın üzerinde olduğunu 

gösterir.       ANONİM 



 

 
POZİTİF DÜŞÜNCE 

 

Bu kavramın sıklıkla Polyanna’cılık yaklaşımıyla karıştırıldığını gördüm. 

Bu durum ise : sorunlardan kaçmak ya da onları görmezden gelmek anlamına gelebiliyor. 

Ancak genel kanı : Her şeyi iyi tarafından ele almak yönünde… 

 

Pozitif düşüncenin “Çözüm odaklı yaklaşım” olduğunu anlayana kadar uzunca bir süre 

kafam karışık halde dolandım durdum. 

 

Okuduğum kitaplar, dinlediğim CD & kasetler ve katıldığım seminerler yardımıyla konuyu 

şöyle özetleyebilirim : 

 

- Her sorun çözülebilir, 

- Her sorun çözümünü kendi içinde barındırır,  

- Sorunlar onu sorun olarak kabul edene kadar sorun değillerdir. 

- Sorunlar aslında fırsatların yanıltıcı kılıflarıdır. 

- İnsanlar çözebildikleri sorunların nitelikleri kadar büyürler. 

- Sorunu çözebilmek için sorunun yarattığı duygusal seviyenin aşılması gerekir. 

 

Burada akılda tutulması gereken noktanın doğru içselleştirme olduğunu vurgulamak isterim.  

Bu ise olmasını istediğimiz şeyi vizyon etmekten ve doğru sözcüklerle desteklemek demek. 

(Alışkanlıkların oluşturulması.) 

 

İsterseniz basitleştirelim… 

Beynimizin çalışma şekli son derece yalındır : Beynimizden bir anda bir fikir geçer. (İkili 

sistem-binary- : 0/1 ; Karşıtlıklar aynı anda bir arada olamaz.) 

Düşündüğümüz anda odaklanma başlamış demektir.  

Aklımızdan bilinçli veya bilinçsiz (bilinçaltı kanalı veya dış etkenler) yeni bir fikir geçene 

kadar odaklı kalırız. 

Bu bir yandan beynimizin en kuvvetli yanı olurken, diğer yandan da en büyük zaafı  

olabiliyor.  

 

Beynimize mümkün olduğu kadar istediğimiz bilginin girmesine izin verdiğimizde ; 

diğer(tersine değerdeki) bilgilerin girmesini otomatikman engellemiş oluyoruz. 

 

Buradaki önemli nokta : İçimizdeki negatif (kin,nefret,kızgınlık,öfke gibi tüm 

olumsuzluklar) kaybolmuyor ; bunun yerine hep saklı kalıyor ya da bastırılıyor... 

 

Akıl sürekli olarak ve kendiliğinden negatife kayıyor, çünkü çevremiz neredeyse tamamen 

negatif verileri besliyor. 

 

Pozitif olabilmek ve böylece kalabilmek için en az negatif bilgilerin miktar ve değerinde 

pozitif bilgilerin zihnimize girmesine izin vermemiz ve bu konuda bilinçli bir çalışma 

yapmamız gerekiyor. 

 

Bir seminerde konuşmacı   izleyicilere sormuştu :  

- “Portakalı sıkarsanız ne çıkar?” 

İzleyiciler hep bir ağızdan bağırdılar  

-  “Portakal suyu!” 



 

Konuşmacı tekrar sordu : 

- “Peki sizi sıksalar ne çıkar?” 

         

Ben de size soruyorum : Sizi sıksalar ne çıkar? 

Yanıt basit : Kafanıza ne koyduysanız o çıkar. 

Diğer bir deyişle ağzınızdan ne çıkmasını istiyorsanız onu kafanıza koymaya 

çalışmalısınız. 

 

Eski bir bilgiişlemci olarak sık kullandığımız bir deyiş vardı : “Ne girerse o çıkar”  

 

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta var : 

Zihnimiz gelen bilgileri sürekli işler ve bilinçaltında depolar. 

Bunun bizim kabulümüzle ilgisi yoktur. 

Bazen insanlar -örnek olarak- “kaza görüntüleri beni etkileyemez ben yetişkin bir insanım.” 

diyorlar. 

Ben de onlara : “İyi de bunu bilinçaltın biliyor mu?” diye soruyorum. 

İşte bu yüzden yaklaşık 15 yıldır gazete ve TV’deki olumsuz haberleri bilinçli olarak es 

geçiyorum. 

 

BEN YAŞAMAK İSTEDİĞİM DÜNYAYI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUM ; YA 

SİZ?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAMAN 

Dün bugünün hatırasından 

başka bir şey değildir ve yarın 

da bugünün rüyası. 

                      Khalil GIBRAN 



 

 

Dünya-Güneş-ay üçlüsünün yaşamımıza kattığı eziyet… 

Aslında zavallıların haberi bile yok. Bizler mazoşist yaratıklarız. 

Durup dururken başımızı belaya sokmaya bayılıyoruz. 

 

Einstein diyor ki : “Sıcak bir sobanın üzerine oturduğunuzda bir  

saniye asır olurken ; güzel bir kızın yanına oturduğunuzda bir saat saniye gibi geçer.” 

 

Uzmanlar görecelik kavramını en iyi anlatan ifadenin bu olduğu konusunda birleşiyorlar. 

 

Yani zamanın ölçüsünü algılamalarımızla  değiştirebiliyoruz. 

 

Aslında zaman değişmez : Çünkü olmayan şey değişemez!... 

(Evet!..Doğru anladınız sizi uzayın derinliklerine attık, bakalım saatinizle ne yapacaksınız?) 

 

Zaman, onu algıladığımız kadar yavaş ya da hızlıdır ; çünkü evreni iki kulağımız arasındaki 

mesafe kadar algılarız. 

Kısa ve basit yaşamlarımızı ne kadar daha kısa veya daha uzun yapabiliriz ki ? Kısa işte 

anlamak gerek… 

 

Ne kadar spor yaparsan yap ; ne kadar iyi beslenirsen beslen ; ne kadar çok dua edersen et ; ne kadar 

bilmem ne edersen et (bilmem ne virüsü)  

 

UZATAMAZSIN!.. AMA KISALTMAK ELİNDE!... 

 

Şimdi bir durup düşünelim… 

Eğer uzatamıyorsak o zaman anlamlandırabilir miyiz? 

Anlamlı bir yaşam uzun bir yaşamdan daha kalıcı olmaz mı? 

 

Bu kitabı yazmaya başladığımda çoktan beridir okumak istediğim bir kitabı okuma fırsatını buldum.  

 

Mitch Albom’un yazdığı bu kitabın adı ‘Öğretmenim Mori’yle Salı Buluşmaları’ydı.  

Bu kitap : Hasta yatağındaki bir profesör ve 15 yıl sonra yeniden bir araya gelen eski öğrencisi 

hakkındadır. 

Profesör ALS hastalığıyla mücadele etmekte ve gitgide daha da bitap düşmektedir.  

İki eski dost yaşam ve ölümle ilgili çeşitli onular üzerine sohbet ederler.  

Bu sohbetin belgesidir de denebilir bu kitap için… 

 

 

 

Özellikle : “…Eğer öleceğimizi bilseydik bazı şeyleri farklı yapardık…Öleceğini bilmek ve 

buna hazır yaşamak…Budistlerin yaptığını yap. Her sabah omzundaki küçük kuşa sor : o 

gün, bugün mü? Hazır mıyım?  Yapmam gereken her şeyi yapıyor muyum? Olmak istediği 

gibi bir insan mıyım?...Doğrusu Mitch, Ölmeyi öğrenince yaşamayı da öğrenmiş oluyorsun.” 

cümlelerini sizlerle paylaşmak istedim.  

 

Bu sohbetlerden o kadar etkilendim ki ellerimi durduramadım ve aşağıdaki şiirimi yazdım. 

 

 

NE ZAMAN ? 



 

 

Ne zaman küçük kuş, şimdi mi ?.. 

      Şimdi hazır mıyım gerçekten gitmeye? 

Bitirdim mi kendime verdiğim ödevleri 

Peki ya tamamlayabildim mi  

      Geride bıraktığım yarım şeyleri? 

Fersahlarca derine inebildim mi 

      fethederken içimdeki zirveleri ? 
Yeterince iyi miydim ?  

Daha mutlu muydu giderken  

      hoş tutabildim mi bana geleni ? 

Cezalandırıp yükünü sırtımda mı taşıdım 

       Yoksa affedebildim mi insanları ve kendimi ? 

Duraksadım mı hizmet edip severken 

       Yoksa karşılık beklemeden sevebildim mi? 

 
Ne zaman küçük kuş, şimdi mi ?..  

       Şimdi hazır mıyım gerçekten gitmeye? 

Katkım ne kadar oldu 

       Dünyaya gelerek fark yaratabildim mi ?  

Varoluşum neye hizmet etti 

       ve olmayan neyi değiştirdi? 

Kıymet bilen mi okşadı gururumu 

       yoksa önümde eğilen mi ? 

Hep teşekkür mü bekledim yaptıklarımdan 

Yoksa onur mu duydum eğilmekten? 

Büyürken yaşım  

       istediğim kadar büyüyebildim mi ?  

İzin mi verdim yoksa 

       bilmeden küçük mü kaldı kalbim ? 

 
Ne zaman küçük kuş, şimdi mi ?.. 

      Şimdi hazır mıyım gerçekten gitmeye? 

Hep sınıf geçmeyi düşünürken 

     dersimi alabildim mi bütünlemelerden ? 

Yoksa övgüyü mü önde tuttum  

     Doğruyu yaparak örnek olmam gerekirken?  

Günahsız mıydım 

     Yoksa günahsızı mı oynadım ilk taşı atarken ?  

Ağlayanı yüreğimle dinleyip  

     gülenle kahkaha atmayı bildim mi ? 
Bilgiçlik taslamak yerine, 
     hak edenle paylaşıp yardım ettim mi ? 

Anlamak için ne mücadele verdim 

     Öğretmekten kendimi alamazken 

Bilmem, yoksa geç mi kaldım 

Öğrenmem gerekenleri henüz öğrenemedim mi? 

 



 

Ne zaman küçük kuş, şimdi mi ?.. 

      Şimdi hazır mıyım gerçekten gitmeye? 

isyan etmek yerine  

      sahip olamadıklarım için 

Şükretmeyi bilirken 

Kıymet bilmediğim oldu mu istemeden ? 

Doymuşken karnım 

      Her zaman doyurabildim mi aç gözlerimi ?  
Ne satan 

      ne de satın alınan oldum mu bilmeden? 

Farkına varmadan 
      kaybetmiş olabilir miyim bazı erdemlerimi? 

Olmayı becerebildim mi 

      Pişenlerle beraber şikayet  etmeden ? 

yoksa ham mıyım hala başladığım gibi ? 

 

 
Ne zaman küçük kuş, şimdi mi ?.. 

      Şimdi hazır mıyım gerçekten gitmeye? 

Güzel görünsün diye mi çabaladım bu kadar 
      Güzel olsun diye uğraşmak yerine ? 

Kaç yaz yaşadın gözyaşının tuzlu sularında yıkanmadan ? 

Kaç güz geçti sararmış kuru yaprakları toplamadan ? 

Kaç ilkbahar bitti yeşil saplı mor çiçekleri koklamadan ? 

Ve kaç kış rüzgarları esti aralık bırakmadığın kapını açmadan ? 

Şimdi hesap zamanı geldi galiba küçük dostum… 

Haydi! Hesabını ver sevgili kendim…  

Şimdi boyun eğme zamanı kendi yarattığın kaderine.  (Uğur VİDİNLİ) 
 

 

 

Son olarak  Nilüfer Kas’ın Bruce Lee hakkındaki yazısından bir alıntıyı ekledim. (İnsan İsterse, 

konsept danışmanı Mümin Sekban) 

 

“…Başkalarının sizi daima hatırlaması, kimse tarafından kovulamayacağınız bir cennette yaşamak 

gibidir. 

Hatıralarda canlı kalmak, devamlı kokacak olan bir parfüm ise, hayattan aldığımız zevkler onun 

yanında kurumuş bir çiçek gibi kalır…” 

 

Hatıralarımızın uzunluğu başka yaşamlarda yarattığımız farkın kalitesi kadar büyüklüğü ile de 

ilgilidir. 

Kökleri büyük olmayan ağaçlar yıldızlara uzanamazlar. 

Bu lafı bir gözlemim sonucu söylüyorum. 

 

Edremit’in (Balıkesir)  ilçesi Zeytinli kasabasından Kızılkeçili köyüne uzanan harika bir şose yol 

vardır. Yolun her iki tarafı zeytin ağaçları ve yer yer böğürtlenlerle bezenmiştir.  

 

 



 

Eşimin anne ve babası Zeytinli’de yaşıyorlar. Bu nedenle yılın belirli dönemlerinde onları ziyaret 

ederiz.  

Zeytinli’ye her gidişimizde şimdilerde kurumaya yüz tutan bir çayla sonlanan bu yolda yürümeye 

bayılırım. 

Bu çayın üzerindeki köprünün bir yakasında bir anıt ağaç yükselir. 

 

Çevresi 8 m.den daha geniş ve boyu 30m.civarında olan bu çınar 850 yıldır gelen geçenleri 

selamlamaktadır. 

Biraz düşünelim… 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna şahit olmuş dev bir çınardan bahsediyorum burada… 

Kim bilir neler gördü bu ağaç ; ne fırtınalar, ne yıldırımlar ve ne seller yaşadı acaba? 

Yaşadığı her güçlükle daha da kuvvetlenerek bunca zaman ayakta kalmayı becerebilen bir doğa 

yapıtı bu…  

Nietzsche  : “Beni öldürmeyen güçlendirir!” sözlerini sanki onun için söylemiş. 

 

İşte zamanın yıpratıcı etkisine karşı durabilmek deyince ; işte kalıcı olabilmek deyince aklıma hep 

bu çınar geliyor. 

 

Kökleri yüreğimizden fışkıran ve dalları yıldızlara uzanan dev çınarlar olabilmek her şeye 

değmez miydi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 SAĞLIK 

 

Sağlıklı kalabilmenin dünyadaki en değerli seçimlerden biri olduğunu düşünüyorum. 

Olayları rastlantılarla açıklamak gibi bir yaklaşımı benimsemiyorum. 

Dolayısıyla, ilk satıra bilinçli olarak ‘sağlıklı kalabilmek’ diyerek başladım. 

 

Bu konuda Zig Ziglar’ın yaklaşımlarından çok etkilenmiştim. (Hayat Boyu Flört-Sistem 

Yayıncılık) 

Zig, sağlık konusunun yaşam boyu yürütülmesi gereken bir proje olduğunu söylüyor ve 

düşündüklerini değil, uyguladıklarını okuyucularıyla paylaşıyor. 

Bu nedenle kendisine büyük saygı duyuyorum.   

 

Siz bu satırları okurken aklınızdan geçenler belki : 

- “Hadi canım sende!..Senin de benim gibi stres dolu bir  hayatın olsaydı görürdün   

   gününü!..” 

veya 

- “İtiraf et! Daha dün seni koşarken görmüşler!” 

ya da 

- “Tabii senin zamanın var!” vb. olabilir…  

 

        (Tamam, daha zor olanları yazmadım  ama onlara da verecek bir yanıt bulurdum nasılsa.  

          Kitap yazmanın avantajı da bu değil mi sanki?) 

 

Şimdi itirazları açıklığa kavuşturalım isterseniz…  

 

Haklısınız sizin hayatınız benimki değil, ve hiç bir zaman olmayacak da… 

Zaten kopya yaşamlar yaratmak gibi bir amacım da yok… 

 

Stres -zayıf olduğumuzda- koklayarak bizi buluyor sanki..Hepimizin zaafları ve zayıf olduğu 

anlar vardır.  

Dolayısıyla herkesin stresle boğuşmak zorunda kaldığı zamanlar olur. 

Buradaki ‘boğuşmak’ terimi bir gerçeği ifade ediyor. 

Ben stresle boğuştuğumu anladığımda, hemen onu yönetebilmeye odaklanıyorum. 

Çünkü kontrol stresin düşmanıdır. 

    

(Stresin gerilim olarak Türkçe’ye çevrilmesi bence doğru değil: Stresi seçilen yaşam 

biçimlerinin getirdiği davranış ve etkiler silsilesi olarak görüyorum.) 

 

Benim düşünceme göre, modern yaşamın getirdiği stresi tamamen ortadan kaldıramazsınız. 

Çünkü, kimse her türlü değişkeni kontrol edebilme kapasitesine sahip değildir. 

 

Evet! Kilit kelime KONTROL!.. 

 

Kontrol edemediğimiz şeyler bizde stres yaratır. 

Dolayısıyla yaşamımızda sağlayacağımız kontrol stres eğrisini yumuşatacaktır.  

Bunu ise bilinçli seçimlerle yapabiliyoruz maalesef!.. 

Maalesef diyorum çünkü HER SEÇİM BİR KARAR GEREKTİRİR ve insanlar karar 

vermekten nefret ederler. 

Halk içinde muteber olmaya hiçbir 

şey devlet gibi, 

olmaya devlet cihanda bir nefes 

sıhhat gibi. 

 Kanuni Sultan SÜLEYMAN 



 

 

Belki siz farklısınızdır, ancak en azından ben böyleyim işte… 

Bir şeyleri değiştirmem gerektiğinde oturduğum yumuşak koltuktan kalkıp rahatımı bozmam  

gerekiyor.  

(Bazen bu kadar bürokratik olmuyor ; eşimin bir seslenişi yetiyor. Görüyorsunuz işte stres 

kaçınılmaz bir yanardağ patlamasıdır.) 

 

Strese kontrol dışında getirebileceğimiz diğer sınırlı bir çözümün de EQ (emotional queue-

duygusal zeka) artışı ile sağlanabileceğini düşünüyorum. 

EQ artışı duygusal programların daha verimli  çalışmalarını sağlıyor. 

Böylece seçim ve kontrollerimiz  daha doğru ve pozitif oluyor. 

 

O zaman, EQ artışıyla insani kaynaklarımızın kullanımını zenginleştirebilir miyiz ? 

EQ artışıyla daha mutlu bir yaşama kavuşabilir miyiz ?  

Bu sorunun yanıt bence kocaman bir ‘EVET’!dir. 

 

Beni koşarken görmeleri konusunda söyleyebileceğim  tek şey : KESİNLİKLE doğrudur!.. 

Çünkü, Kasım 1997 yılında verdiğim ve alışkanlık haline getirdiğim bilinçli bir kararın 

sonucu bu… 

Bu karar : 15 yaşından beri yaptığım spor faaliyetlerini istikrara kavuşturdu. 

 

Elimde değil, yaşam kalitesi gibi bir konuda takıntım var ve bundan son derece hoşnudum… 

 

Zaman  konusu gündeme geldiğinde adeta nutkum tutuluyor. 

Sırlarımın pazara döküldüğünü düşünüp telaşa kapılıyorum. 

O zaman açıklamaktan başka çarem kalmıyor : Hani  

1 gün 24 saattir ya ; hani size çocukken böyle öğretmişlerdi ya külliyen yalan… 

Aslında 1 gün 25 saattir ve ben o fazla saatte spor yapıyorum. 

 

 

Bu kadar laf salatasını sağlıklı olun diye hazırlamadım ; 

çünkü biliyorum ki yemeyeceksiniz. 

Benim amacım herhangi bir konuda zamanla ilgili yanlış takıntılarınız varsa onu 

gidermenize yardımcı olmak… 

 

İnsanlar yapmak istemedikleri şeyler için genellikle ya zaman ya da para mazeretini 

ileri sürerler. 

 

Önemli olan seçimlerimizde mazeretlerimizin payının ve öneminin farkına varmak. 

Bu farkındalık yukarıdaki esprili cümlelerle birleştiğinde aklınızda kalıcı hale gelecek ve söz 

konusu mazeretleri ileri sürerken kendinizi yakalayacaksınız. 

 

Bunun sizin bir parçanız haline gelmesini istiyorsanız:  

 

‘Ben yaşamımla ilgili daima doğru seçimleri yapıyorum. Bundan dolayı,  sağlıklı 

yaşamayı seçiyorum.  

Ben her gün eksersiz yapıyor ve kendimi muhteşem hissediyorum!.” 

 

şeklindeki Cümleleri küçük kağıtlara yazarak en çok gördüğünüz yerlere (buzdolabı, ayna 

vb)  yapıştırın. 



 

 

Şu anda yapmakta olduğum şey zihninizin programlanmasına yardımcı olmak. (*) 

 

Eskiden buna beyin yıkama denirdi. (Aslında kötü niyetli insanların çıkarlarına hizmet 

edecek şekilde birilerinin zihin programlarının değiştirilmesi kastediliyordu.) 

 

Şimdi bile aynı şeyi diyorlar :  

“Siz beyin mi yıkıyorsunuz?” diye. 

Ben de : 

“Hayır çamaşır yıkıyoruz, ancak beyin yıkamak için de çeşitli yıkama programlarımız 

mevcut diyorum.” 

Aslında şöyle de denebilir : 

“Aslında, biz sakatatçıyız, yıkamıyoruz ; yiyoruz...Sizi de çok sevdik...Beyniniz boşa 

gitmesin!” 

Veya : 

“Hayır, biz yıkmayı sevmeyiz ; biz beyin takımı  kuruyoruz... Sizinkini de takıma alalım 

mı?” 

Ya da : 

“Neden sizin ki çok mu kirlendi?” 

“Hayır, şu an değil ; şu an öğle tatilindeyiz!” 

Şeklinde yanıtlıyorum. 

 

Şaka bir yana, Burada önemli olan sizsiniz ve zihinsel programlama süreci siz isterseniz 

gerçekleşir. 

 

Uzmanlara göre, sağlıklı kalabilmek için doğru beslenme alışkanlıklarının oluşturulması 

büyük önem taşıyor. 

20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak bu konudaki araştırmaların sonucu hep aynı : Ege 

ve Akdeniz insanları gibi beslenin.   

 

(Ama Akdeniz insanları gibi çalışın demiyorlar. Yıllar önce İtalya’da bir tişört görmüştüm. 

Üzerinde şöyle yazıyordu : “Sanat ve aşk İtalyanlara ; askerlik ve bilim Almanlara yakışır. 

Tersi cehennem olurdu.”) 

 

90’lı yıllarda her önüne gelen çok su için diyordu. Sonraları günde 8 bardak (1,5 lt) içmenin 

şart olduğunu söylemeye başladı uzmanlar.  

Tüm bu toz duman arasında Antony Robbins Sınırsız Güç kitabında “Vücudunuzu sele 

boğmayın!’ diyordu. 

Bugün ise : Susadıkça için ve sulu meyve ve sebze yiyerek hücrelerinizde su kalmasına 

izin verin deniyor. 
 

            Yeterince araştırıldığında her konuda bir fikri destekleyen uzman bulmak mümkündür. 

Fikirlerin de buluşların ışığında değişmesi kaçınılmazdır. 

Bununla beraber moda söylemlere karşı dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. 

 
 

 

(*) Daha geniş bilgi ve teknikler için İçe Dönük Konuşmanın Gücü kitabını okumanızı salık veririm. 

 

 



 

Bence, yaşamımız ve bedenimiz moda ile şekillendirilmesine izin verilemeyecek kadar 

özel ve kutsaldır. 

 

Vücudumuza ve aklımıza giren her şeyin bir sonuç doğuracağını unutmamalıyız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
İŞ DÜNYASI 

 

 

‘İş’ denildiğinde insanların genel tavrı : Sıkılmak oluyor… 

Dolayısıyla bu satırları yazmaktan sıkılıyorum… 

 

Gerçekte ben sıkılmıyorum ; sizin sıkıldığınızı düşünüp sıkıldığım için çok sıkılmaktan sıkıl… 

Offf be!..içimi sıkıntı bastı. 

 

Bir Çin deyişi : “Eğer işinizi çok seviyorsanız ömür boyu çalışmış sayılmazsınız.” diyor. 

Burada karşımıza çıkan temel soru şu : İşinizi yeteri kadar seviyor musunuz ? 

 

Bu soruyu sorduğum kişiler çoğunlukla : “Tabii ki seviyorum!” yanıtını veriyorlar. Ve ekliyorlar : 

“İşim sayesinde yeni araba alabiliyor, çocuğumu okutabiliyor, ev kiramı ödeyebiliyorum.” 

 

Anlıyorum ki aynı dilden konuşmuyoruz : Ben işiniz sayesinde hangi faydaları sağlıyorsunuz diye 

sormadım ki? 

 

Yıllar içinde bu soruyu : “İşiniz sizi ne kadar heyecanlandırıyor ; işinize her sabah koşarak mı 

gidiyorsunuz?” şeklinde sormayı öğrendim. 

 

Bu seferde : “Tabii ki heyecanlanıyorum!.. Ben zamanında gitmez ve ekibi gerektiği gibi 

yönlendirmezsem her şey sarpa sarar!” veya “Patron kapıda bekliyordur nasıl heyecanlanmam 

ki?” yanıtlarını almaya başladım. 

 

Bu soruyu artık şöyle soruyorum : “Piyangodan büyük ikramiye çıkmış olsa yarın işe gider 

miydiniz?” 

Yanıtlar farklılaşmaya başlıyor : “Bilmem, hiç düşünmedim.” Veya “Asla! Şeytan görsün 

yüzlerini!..” ya da “Giderim tabii!... İstifa edip havamı atmak için.” 

 

İNSANLAR İŞLERİNDEN YANA PEK MUTLU DEĞİLLER! 

 

İnsanların çoğu maalesef mecbur oldukları için yapmakta oldukları şeyi devam ettiriyorlar. 

Belki çeşitli nedenlerden dolayı istedikleri eğitimi alamadılar ; belki de ne istediklerini 

bilmiyorlardı, kim bilir?  

Yaşam deneyimleri arttıkça fikirleri de değişmiş olabilir bu arada… 

 

Halil Cibran diyor ki : “Nedir aşkla çalışmak? Biçimlendirdiğiniz her şeyi kendi ruhunuzun bir 

soluğuyla doldurmaktır… 

Ve Eğer sizler Aşkla değil de, aksine sadece kerhen çalışabiliyorsanız evla olan işinizi bırakmanız 

ve mabedin kapısına oturmanız ve neşeyle çalışanların sadakalarını almanızdır.  

Zira ekmeği lakaytlıkla pişirirseniz bir insanın açlığının ancak yarısını doyuran acı bir ekmek 

pişirirsiniz…” (Ermiş, Kaknüs Yayınları) 

 

Dilenme eylemi hariç, bu güzel ifadeyi kabul etmemek olası mı? 

Gözlerimizi güne açtığımız anda yüreğimizde duyduğumuz stresin nedeni bu isteksizce –

kerhen- yapılan işler değil mi? 

 

 

Ya istatistikleri yaratan sen 

ol, ya da onların parçası ol. 

              

  Uğur VİDİNLİ 

 



 

Cibran’ın dediği gibi, yaptığımız işi etimize kemiğimize sindirmemiz birey olmamızın gereği değil 

mi? 

 

İşimize duyduğumuz sevgiyi anlamanın  diğer bir yolu da : TATİL DÖNÜŞÜDÜR. 

Uzun sürebilen bir tatilden sonra tekrar çalışmaya başlayabilmek ve önceki tempoya dönebilmek 

zordur ve zaman alabilir. 

Bu son derece normaldir. 

Ancak, işe başlandığında uzun  süreli ‘tatil sendromları’ yaşanıyorsa ; yani tatil özlemi bitmiyorsa 

bir problemin varlığından bahsedilebilir. 

 

Benim fikrim : Tatil yalnızca işinizi özlediğiniz zaman bitmelidir!... 

İşe gitmek için saatleri saymıyorsanız : ya yanlış iştesiniz, ya yanlış iş yerindesiniz ya da 

başkaları sizin adınıza karar veriyor demektir. 

 

Sevgili dostlarım! Modern yaşamın gerekleri sayesinde iş arkadaşlarımızı eşlerimizden ve 

çocuklarımızdan  daha fazla görmek zorunda kalıyoruz. 

Problem iki uçlu görünse de tek amaca hizmet ediyor. Siz kalbinizin derinliklerinde her iki ortamda 

da mutlu olmak istiyorsunuz, öyle değil mi?  

 

İyi de insan iş hayatında nasıl mutlu olabilir? 

Veya, hangi iş alanı mutlu olmaya daha uygundur? 

Ya da, mutlu olabilecek insan tipi var mıdır  

 

 

Fikrimce, soruların niteliği ve dahi niceliği yanıtı değiştirmiyor.  

Yanıt tektir : Sizi mutlu edecek iş sizi geliştiren ve hayallerinize ulaşma olanağını sunandır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
HAYALLER 

 

Disiplinden bahsederken adı anılan  

     ‘Roket yakıtı’nı doldurduğumuz ‘roket’ bu işte!.. 

 

Her devirde kuşkuyla bakılan 

     anlamı bir türlü anlaşılamayan sihirli kelime. 

 

Akıllı insanların aklını başından alan  

     bağlantıların koptuğunu sandığı nokta gerçekle. 

 

Tortusudur gerçekleşmemiş isteklerimizden kalan 

     baş etmeye çalışırken bin bir kompleksle. 

 

Hayallerimiz  : Henüz erişemediğimiz isteklerimiz değil mi basitçe? 

Peki, hayallerimize ulaşmış mı oluruz arzularımız gerçekleşince ? 

Ne anlaşılır hayal ve  hayal kırıklıkları denince ? 

 

Haydi bakalım! Aldık mı başımıza belayı!... 

 

Yanıtını bilmediğim soruları kendime sormaya bayılıyorum. 

Sonra da çırpınmaktan triger kayışını sıyırıp 49 bakımına giriyorum. 

Ne yapalım ‘başa gelen sakla samanı gelir zam…’ ( Hmmm! Esinti var ; aklımızın 

pencereleri açık kalmış galiba!...) 

 

Bu konuyu anlatmakta her zaman zorlanmışımdır ; çok hayali(!) bir konu çünkü… 

 

Kanımca hayal : düşündüğünüzde gözünüzü yaşartan bir şeydir.  

Ulaşamayacağınızı düşündüğünüzde : Kendinizi veya bir parçanızı ölüyormuş gibi 

hissetmenize neden olan şeydir. 

    

Bu bir olay, tanınma, materyal veya bir iltifat bile olabilir. 

Dolayısıyla, kitabi bir tarifin hayal kavramını açıklamaya yetmeyeceğine inanıyorum.  

 

Hayal edilen şeyin kişide duygu seline neden olduğunu biliyorum. 

Tuhaf olan nokta ise, aynı şeyin başka bir kişide neredeyse hiçbir etki yaratmıyor 

olabilmesidir. 

Yani bu hayal(!) denilen şey çok kişisel kalıyor özümce. 

 

Kişisel çünkü, kişinin geçmişine dayanan ve geleceğiyle ilgili. 

Kişisel çünkü, çevresi ve çevresinden etkilenebilme şekli ve kapasitesi kişiye çok fazla bağlı.  

 

Bu nedenden dolayı, bir hayali gerçekleştirme sürecini incelemek, kendisini anlatmaktan 

daha kolaymış gibi geliyor bana. 

Bunu yaparken bazı kavramlara da dalacağız ister istemez.  

Bu kavramlar :  

- AMAÇ : Hayalin realite düzeyine indirilmesi,  

- HEDEF : Amacın tarihe bağlanması, 

- MİSYON : Yaşamsal manifestonuz ,  

Hayaller karakterimizin denektaşıdır. 

                           

Henry David Thoreau  



 

- MOTİVASYON : Poponuzu koltuktan kaldırtan durum, 

- ODAKLANMA : Hedefinize karşı duyduğunuz psikopatça hisler (rengi siyah),  

- TUTKU : gözü kara ve bazen kudurgan arzular (rengi kan kırmızı)   

  

Son söz : Hayalin yoksa başkasınınkini hayal edinmek zorunda kalacaksın!.. 

 

Hayalleri olmayanlar veya hayallerinden çabuk vazgeçenler, ancak başkalarının kurduğu 

hayallere hizmet ederek yaşarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LİDERLİK 

  

 

90’lı yıllardan bu yana ‘Liderlik’ üzerine çok fazla şey okumak ve öğrenmek zorunda kaldım…  

Yani, genel kanının aksine liderliğin öğrenilebilir olduğunu söylüyorum. 

Ancak, tersi doğru değil bence… 

Liderlik öğretilebilir bir kavram veya olgu değildir. 

 

Lütfen öyle durun…Bir saniye şimdi kuşşşş çıkacak, çekiyorum. (yoksa ördek çıkacak mıydı o ? 

Neyse…) İşte polaroid fotoğrafınız… Ne demek boş gözlerle bakarken çıkmış? Amaç o zaten ; sizi 

şaşkın yakalamak… 

 

Evet! Tutarsızlık var gibi görünüyor değil mi? 

Kesinlikle haklısınız!..  

Tutarsızlık var ve bu durum insanın doğasından geliyor. 

Özellikle liderlik konusunda… 

 

Gelin konuya açıklık getirelim : 

İnsanlar hazır olduklarında –kapasiteleri oranında- her şeyi öğrenebilirler. 

Bir Japon deyişi : “Öğrenci hazır olduğunda öğretmen ortaya çıkar.” diyor. 

Söylemek istediğim şey şu : İnsanlara öğrenmek için tutku duymadıkları hiçbir şeyi 

öğretemezsiniz. 

Biraz daha açarsak : ‘İnsanlar, almak istedikleri oranda öğretmenize izin verirler’ diyebiliriz. 

 

Ancak, konu liderlik öğretisi olunca işin rengi biraz değişiyor. 

Çünkü, liderliğin yolu YAPMAKTAN geçer. 

Yani lider yaparken öğrenir. 

Bir lidere öğretemezsiniz ; tersi olsaydı eğer, kişi lider olamazdı. 

Lider öğrenmesi gerektiği şeyi, doğru zaman ve ortamda konumlandırabilen kişidir zaten. 

 

Yani biraz başı buyruk ve biraz da dik kafalı bir kişilikten mi bahsediyoruz. 

O zaman burada bir çelişki yok mu? 

Yani yalnızca belirli bir kişilik tipine sahip olanlar mı lider olabilirler? 

El cevap : Hayır!  Her kişilik tipi liderlik yapabilir.  

Ancak, bazı kişilik tiplerinin doğuştan getirdiği fazladan liderlik yeterlikleri vardır. 

 

Peki bir insanı ne lider yapar? 

Bu soruyu : FARK YARATMA TUTKUSU diye yanıtlamak mümkün sanıyorum. 

Yani ‘değişim’ için güçlü bir neden olmalı. 

Peki neden değişim gerekir? 

Çünkü değişim, gelişmenin kaçınılmaz bir unsurudur. 

İyi de sonu ne? Gelişme neye hizmet eder? 

Gelişme : Liderin karakteridir ; lider olduğu kadar olmayı hedeflediği karakterle de etki yaratır. 

 

“LİDERLİK : ETKİDİR.”  diyor Maxwell ve ekliyor : “Bence, büyük liderler etkilerinin kalitesini 

ve miktarını sürekli arttırabilen kişilerdir.” (John C.  Maxwell, Beyaz Yayınları)  

 

Bu etki de insanların onu izlemesine yol açar. 

 

Örnek olmak, başkalarının 

davranışlarını etkilemenin başlıca 

değil, tek yoludur. 

              Albert SCHWEITZER 



 

 
LİDERLİKTE ETKİ KALİTESİ 

 

 

Liderin, organizasyonundaki diğer liderler ve takipçiler üzerindeki etkiyi yaratabilmesi onu 

içselleştirmesinden geçer. 

Diğer bir deyişle, içselleştirilmemiş hiçbir fikir ve uygulamanın etki gücü yoktur. 

 

Liderlik, teknikten çok sanatsaldır. Çünkü, liderler duyguyla yönlendirirler ; ilk önce kendilerini 

sonra da takipçilerini…  

Bu etkiyi oluşturan resmin başlıca parçalarını inceleyelim isterseniz  :   

 

Hayal 

     Tutkunun doğduğu pınar ; Liderin soluk aldığı hava ve yediği  

      ekmektir. 

      Hayal kendini adamanın nedenidir. 

      Hayallerimiz bilinçaltındaki tatminsizliklerimizin resimlenmiş  

      halleridir. 

      Bu tatminsizliğin büyüklüğü kadar fark yaratmayı ister liderler.  

      Liderler gerçekçi değil hayal kuran ve hatta maceraperest insanlardır. 

       

      Lider sonuca yönelik düşünmeyi öğrendikçe macera tutkusu tehlike  

      boyutundan uzaklaşır : Liderler takipçileri olan insanlardır ve iyi liderler  

      takımlarının geleceğini riske atma hakkına sahip değildirler.  

       

      Liderler için ‘hayal kuran’ yerine ‘Hayalperest’ kelimesini kullanmayı   

      isterdim, fakat ortak tanımlamalar bu kelimeyi hayallerde yaşamakla eş  

      kılıyor...  

      Bu tanım ise bir lider için yanlış tutumu içeriyor görünmekte : Liderler  

      gerçekleri taşımak istedikleri durumun hayalini kurarlar, gerçekleri  

      reddetmezler.  

      Demek istediğim kısaca şu : Önceden hayali kurulmamış hiç bir şeye  

      dokunamaz veya göremeyiz. 

      Görünen şeyler enerjinin düşük titreşimdeki kaba (süblim) halidir çünkü... 

       

      Birisi, çoğunlukla farkında bile olmadığımız nedenlerden yola çıkarak   

      bazı düşüncelerini somut hale getirir. 

      Sonuç, bize hizmet etse de, o aslında, bizi düşünmekten çok kendi ruhsal   

      tatmini düşünerek yapmıştır bu işi... 

       

      Hayali bir örnek vermek gerekirse ; Tek göz odalı bir evde 6 kişi yaşayan bir  

      ailenin çocuğunun kendine ait bir odaya sahip olmak istemesi normaldir. 

      Anormal olan, daha doğrusu çoğunluğa normal gelmeyen ise bu çocuğun  

      hayalleridir. 

      Bu noktada vasatı kabul eden diğer insanlardan ayrılarak bedel ödeyecek ve  

     belki de ülkenin en iyi mimarı olacaktır. 

      

     Kişi kendini gerçekleştirirken, bir yandan da yaşadığı topluma ve hatta dünyaya  

     da katkıda bulunacak ve insanlarının anlayış seviyesini arttıracaktır. 

 

Lideri yaratan etkileme gücü ; 

büyüten ise etkileme kalitesidir.  

               

Uğur VİDİNLİ 



 

Amaç 

     Hayal edilen şeyin somut sınırlarını tanımlamak. 

     Liderler, nereye gittiklerini bilmek ve süreci net olarak tanımlamak     

     Zorundadırlar. 

     Bu sayede, sürece bağlı kalabilmeleri kolaylaşır. 

 

     Ulaşılmak istenen hayalin gerçekleştirilebilir hale getirilmesidir bir şeyi  

     amaç edinmek. 

     Yukarıdaki örnekte anlatılan hayal  muhteşem evler yapmakla ilgiliyse,  

     amaçlardan biri de .... üniversitesi mimari bölümünü başarıyla bitirmek  

     olabilir. 

                    

Hedef 

     Amacın gerçekleştirileceği son tarihin belirlenmesi. 

     Hedef yazıldığı anda süreç başlar. 

     Hedefler, yanılma payı göz önüne alınarak belirlenmeli ve  

     erişilebilir olmalıdır. 

     Sonuçlardan tatmin olmayı bilmek : tatmin olunacak sonuçları  

     yaratmayı seçmekten geçer. 

 

     Çok sevdiğim bir söz var : “Hedefli çalışmakla hedefsiz  

     çalışmak arasında tek bir fark vardır : SONUÇ”. 

     Hedeflenmemiş hiçbir şeye erişilemeyeceği daha güzel nasıl anlatılabilir ki ? 

 

Vizyon 

     Lider görüşü : Hayalin gerçekleştiği anda hissedilen duygunun  

     deneyimlenmesi.  

     Geleceğe tutulan projektör.  

     Liderin kendini ve organizasyonunu zihninde gördüğü yer. 

 

     Atatürk’ün : “…Elbette gözlerinle göremezsin, akıl ve     

     anlayışla görmek lazımdır!..” şeklindeki sözleri konuyu açıklamıyor mu ?  

       

Tutum 

     Sonucu yaratan kararlılık, disiplin ve kendini adayış… 

     Sonuçla bulunulan yer arasında aşılması gereken engelleri aşmaya  

     yönelik odaklı disiplin.          

      

     “Kutsallık doğru davranmakta ve kendini koruyamayanları  

      savunacak cesarettedir. 

      Ve iyilik...Tanrının istediği iyilik : Hergün yapacağın şeye  

      verdiğin kararla ya iyi bir adam olursun ya da kötü!..” 

     (Cennetin Krallığı filminde şövalye Balian rolündeki Orlando   

       Bloom’un Lord Tiberias ile yaptığı konuşmadan alınmıştır.)  

       

      (Geniş bilgi için Bölüm 2’deki TUTUM kısmını inceleyiniz.) 

 

Eğitim 

      Ekibin mücadelede kullandığı her türlü teknik ve araç gereçler:  

      Donanım. 



 

      Liderlik, her şeyden önce bir düşünce tarzıdır.  

       

      Her liderlik, liderin kişiliğinde şekillenen bir tarza sahiptir. 

      Bu tarzın tarzın takipçiler tarafından anlaşılabilmesi çok önemlidir. 

      Çünkü, zihin karışıklıkları ilerlemeye ve gelişmeye ket vurur. 

       

      Kırkayağa sormuşlar : “Yürümek için ilk önce hangi ayağını atarsın ?” diye 

      Kırkayak şaşırıp ayakları birbirine dolaşmış ve yere yuvarlanmış. 

       

      Üstelik, ekibe yeni katılanların ve seviye yükselmesi yaşayanların bu bilgilere  

      daha hızlı ve daha çok ihtiyacı olacaktır. 

  

      Önemli olan bir konu da kişinin bulunduğu seviyeye uygun eğitimi    

      almasıdır. 

      Bu farklı gelişme (yeterlik) düzeyindeki değişik toplulukların eğitimlerinin  

      farklılaştırılmasından geçer.  

      Aksi takdirde, tatminsizlikler ve başarısızlıklar söz konusu olabilir. 

                 

      Bundan dolayıdır ki, eğitim : Ekibin doğru düşünceyle donatılması işidir. 

      Tersine bir durum : uygun ayakkabı olmadan dağa tırmanmaya benzer. 

  

      Bilgi derken kastedilenin yalnızca teknik bilgi olmadığı iyi anlaşılmalıdır;       

      Buradaki bilgi sonucu yaratan bilgidir : Bu bazen teknik, bazen ahlaki ve  

      bazen de tutumu geliştiren bilgiler halinde olabilir. 

 

      Bilginin veriliş şekilleri de farklı araçlarla sağlanabilir : CD-kaset, kitap,  

      gelişim bültenleri, lider bilgilendirme notları, toplantılar, seminerler,..vb. 

       

İnanç 

      İnanç, bir şeyin olacağına karşı duyulan  güçlü bir duygudur. 

      Bu duygu ancak bilgi ile beslendiğinde büyür ve serpilir. 

      Başarının sırrı liderin şüpheden arınmış saf inancıdır. 

      Çünkü, takım liderin inancına inanır ; Vizyonu olan ‘o’ dur. 

      ZAYIF İNANÇLAR DAHA ÇOK SINANIR! 

 

Karakter  

     Esneklik, dürüstlük, sağlamlık, bütünlük, devamlılık  

      “Güçlü bir karakter arzunun disipline edilmiş halidir.” diyor John Locke 

 

Ekip 

    Liderliğin etkisinin artışı ; daha büyük ve genişleyen etki ;  Yeni liderlerin  

    Yaratılmasıyla birlikte artan sorumluluk. 

 

    “…Onların kapasitelerinin ne kadar olduğundan çok, sizin,  

    kapasitelerini onlara nasıl  kullandırdığınız önem taşır.” diyor  

    Wes Beavis (Hayatınızı Yenileyin, Arıtan)   

 

İlişki ; bağ kurabilme 

     Liderlikte sadakat : Liderin vizyonuna sahip çıkarak bedel ödemeyi  

     kabullenmek demektir.  



 

     Vizyon,  Ortak vizyon haline gelmeden, yani güven sağlanmadan   

     bu mümkün olamaz. 

     Güven ise liderin takipçileriyle bağ kurabilme kapasitesiyle sınırlı  

     olacakır. 

     Bağ kurmak, ilişkiden çok daha farklı, onun ötesinde olan bir  

     Şeydir. 

     Bağ kurmak, kişinin nedenlerini(hayallerini) ve engellerini      

     anlayabilmek ve kabullenmekten geçer.  

 

Karizma 

     ‘Liderin ışığıdır’ diyebiliriz. Konuşmadan sadece duruşuyla    

     (posture) bile etki yaratabilir liderler… 

      

     Bence karizma : geldiğinde göz kamaştırma, ayrıldığında ise 

     ruhlarda fırtına yaratabilme kabiliyetidir. 

    

“Sizin başkalarına tepki vermenizin tersine, zarif şekilde başkalarının size tepki vermesini 

sağlama yeteneğidir. Karizma : Rahat olmak demektir.” (Roger Ailes, Mesaj Sizsiniz, Sistem 

Yayıncılık) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ŞANSLI MISINIZ ? 

 

Normal bir insan şans konusunu düşünmüyor ; sadece inancını dile getiriyor. Şanslıyım veya 

şansızım diye… 

 

Gelin cümleyi inceleyim. 

 

Normal : Herkesçe kabul gören, ortalamalara yakın yaşayan ve düşünen…Yani, pek fazla 

düşünmeyen… 

 

Bir : Tek... Ancak, tavrını ortaya koyabilen mi ; yoksa sürünün parçası mı ? (‘Normal’ ile birleşince 

ikincisi.) 

 

İnsan : Bize ve hatta yaratıcıya göre ‘En şerefli varlık!’ 

Peki bu ‘Şeref’ payesi neden verildi bize ?  

Düşünebilme (matematik yordamlama) kapasitemizden dolayı değil mi?  

Peki düşünüyor muyuz ; Yoksa ‘Ben çağımın kurbanıyım’ anlayışıyla mı hareket ediyoruz ? 

(Sanıldığının aksine kurban psikolojisi Kurban Bayramında kesilecek hayvanların kesim öncesi 

huzursuzluğu değildir ; Biz insanların sorumluluktan kaçarak her şeyi suçladığımızın resmidir. 

 

Son nokta : ‘Normal bir insan’ ne demektir ? 

Benim anlayışım çok basit ; SIRADAN OLMAKTIR. 

Kim sıradan olmak ister, sıra dışı başarılara imza atmak isterken ? 

Kimse istemez, öyle değil mi? 

Ama insanlar aya bisikletle gitmeye çalışmıyorlar mı? 

Bu yaman bir çelişki değil mi? 

Hayır, değil!... Sadece öyle görünüyor. 

 

Batıda kullanılan bir deyiş var : “Herkes cennete gitmek istiyor ama ölmeye hazır kimse yok!” 

İşte bütün mesele bu! Ölmeye hazır olabilmek… 

Yani arzuladığımız şeyler için bedel ödemeye istekli olabilmek.  

  

Sıradan olmak çok kolay, herhangi bir bedel ödemeyi gerektirmiyor.  

Alıştığın bedeli ömür boyu ödemek acıtmıyor. 

Veya biz öyle sanıyoruz… 

 

Sıradanlık afyonuyla uyuşturulmamıza izin veriyoruz, uykuda bir yaşam geçirmek için.  

 

Huzur içinde yaşamımızı bitirmeye hazırlanırken huzursuz biçimde uyanıyoruz birdenbire. 

Bir de bakmışız eriyip gitmiş yıllar yapmak istediklerimizi umursamayarak veya erteleyerek…  

Bu uykudan uyanıp farklılık panzehirini kendine enjekte eden insanları eleştiriyoruz kıyasıya… 

Onu tekrar kış uykusunun sıcak yatağına çekmek istemiyor muyuz ? 

Kalkışıyla boş bıraktığı yer soğumaya başladığı için… 

Çünkü, rahatımız bozuldu ve üşümeye başladık. 

İki seçeneğimiz var artık : Ya biz de kalkacağız, ya da lanet okuyacağız istemesek de. 

 

Bence şans normal bir insan olmanın en üst boyutudur ; yaşamdaki kendi rolünü inkar 

etmektir... 

 

Şans, kendisini ona önceden hazırlamış 

kişiyi  memnun eder.      

Louis Pasteur  



 

‘90’lı yıllarda en çok satanlar listesinde uzun süre kalmış olan bir kitap vardı : % 100 Düşünce 

Gücü. 

Adeta efsane olan bu kitabın yazarı Jack Ensign ADDINGTON 

Bakın ne diyor : “…Kişi kendisiyle ilgili inandığı, hayal ettiği, güvenle beklediği şeyleri 

mutlaka yaşayacaktır… Evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları varır. Hayatın her alanı 

yasalarla yönetilir. Hiçbir şey çevreye veya şansa bağlı değildir…Her sorunu kendini yönetmeyle 

çözümlemek mümkündür. Anahtar Psikojenezdir ; yani, her şey düşüncede başlar.”   

 

Kitabi tanımları boş verin ; kendi tanımlarınızı oluşturun dostlarım! 

Ben öyle yapıyorum : Yaşamımda fark yaratabilmemin yolu benden geçiyor çünkü… 

Çünkü kaynak benimle başlıyor, 

            kaynak sizsiniz. 

            kaynak bir ve biziz!..  

Çünkü siz bir fark yaratmaya geldiniz ve başarabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
PROBLEM ÇÖZMEK 

 

 

Problem kelimesine normal olan hiç kimsenin sempati ile baktığını sanmıyorum. 

Sevmediğimiz insanları bile ‘Problem’ yaftası ile anmıyor muyuz?  

Çözümlerinin olmadığını düşündüğümüz için problemlerin bizi germesine izin veriyor olabilir  

miyiz ? 

Kendimize, çözüme olan inancımızdan daha az inandığımız için kızgınlık ve öfke nöbetleri 

geçiriyor olabilir miyiz ?.. 

 

Büyük bir ihtimalle evet!.. 

Eğer, problemlerin fırsatları da barındırdığını ; en azından çözümleri de taşıdığını öğrenebilirsek 

bu bakış açısını değiştirebiliriz. 

 

Bu arada, bir durumun problem olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor : konuyu ne ölçüde 

dikkate almalıyız ? 

Eğer , birkaç saat veya gün sonra hatırlamakta bile zorluk çekeceğimiz bir konuya konsantre 

olmamızın kimseye yararı yoktur. 

Durumu : “Bu ne kadar önemli ?” ve “Yarın bunu hatırlayacak mıyım?” sorularıyla 

değerlendirebiliriz. 

Bu sorular, yeterince farkındalık yaratacağından süratle kendimizi toparlayabiliriz.  

 

Peki, bir probleme nasıl yaklaşmamız gerekiyor ? 

Bence tek bir yolu var : Sorgulayarak... 

- Bu problemi neden yaşamıma çektim ? 

- Bundan ne öğrenebilirim ? 

- Çözüme yönelik hangi tutumu geliştirmem gerekir ? 

- Süreçte faydalanacağım araçlar neler olmalıdır ? 

- Araçları geliştirmem/yeni araçlar bulmam gerekir mi ? 

- Çözüme ulaştığımda, sonucu diğer alanlara nasıl transfer edebilirim ? 

 

Bu ve bunu gibi birçok kavramı dikkate almamız gerekebilir... 

 

Problem çözme sürecinin her safhasında duyguları da hesaba katmak gerekir : Bir problemin 

çözüme ulaştırılabilmesi için, sahip olunan duygusal seviyenin probleminkinden daha yukarıda 

olması gerekir. 

Bakın Einstein ne diyor : “Karşılaştığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız zamanki 

düşünce düzeyiyle çözümlenemez.” 

Yani, problemin gerektirdiği minimum duygusal tepki eşiği aşılmadıkça problemi çözmek 

imkansızdır. 

 

Peki bu eşik nasıl aşılabilir ? 

 

İlk tepki genellikle çaresizliğimizin tepkisiyle başlayan acı çekme sürecidir : Duygusal olarak 

kendimizle yüzleştiğimiz ; bulunduğumuz platformu tanıdığımız ; farkındalık yarattığımız ve 

çözüme odaklandığımız süreçtir bu... 

Bu süreci yaşarken ruhsal enerjimiz arınarak saflaşır ve enerji düzeyimiz artar. Artık problemi 

çözmeye hazırızdır. 

 

Problemler : Sert kabuklarının 

altında şahane incileri saklayan 

istiridye kabuklarıdır. 

             

                Uğur VİDİNLİ 



 

Ben bu süreci : ‘Kendine Acıma Süreci’ olarak adlandırıyorum. 

 

Bu süreci bilinçli olarak istemeyi seçmek son derece işlevsel sonuçlar sağlar.  

Şüphesiz ki bu süreç son derece kişiseldir : Kişinin kazanımlarına bağlı olarak süre ve ağırlığı 

değişkenlik gösterir.  

Bazen, ne yaparsanız yapın hiç bir şey yolunda gitmez, istenen sonuca kavuşmaz ; adeta sıkışmış 

gibidir. 

 

Bu durumda, yapılan işten veya faaliyetten kısa süreli kopmalar tavsiye edilir. Öyle ki, her ne 

yapılıyorsa özlensin ve aşırı odak ve tutkudan doğan evrensel enerji mekanizması çözülsün... 

 

Farklı bir alanda yapılan faaliyetle, kopulan alandaki durum bir çok kitapta bilinçli eylemsizlik 

olarak tanımlanıyor. 

 

Bu kavram tam anlamıyla olmasa da sanat camiasında bilinen bir tavırdır : Sanat çalışmalarında 

ilerlemek isteyen her sanatçı bu davranışı gösterir... 

Ben bunu Picasso’dan öğrenmiştim : Her resmi bir proje olarak görmek, hazırlanmak, tasarlamak, 

kurgulamak, prototip(poşad), gerçekleştirme, değişkenlik(resim sürekli değişir,aktiftir), sonuç ve 

değerlendirme... 

 

İşte dananın kuyruğu bu değerlendirme aşamasında kopar : Eğer sonuç tatmin ediciyse (ki asla 

olmaz ; yeteri kadar sözcüğü kullanılmalı) süreci başarıya götüren etmenler incelenir... 

Tersi durum ise saatlerce süren odaklı bir zihinsel konuşmadır ; bir anlamda meditasyon gibi... 

 

Sanatçının doğum sancısı da budur işte : Onun için herkes sanatçı olamaz. 

 

Peki yaşam da biraz yaşama sanatını öğrenmeyi zorunlu kılmıyor mu, ne dersiniz ? 
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KARA LEKE 

 
Başarılı bir işadamı verdiği seminerde liderlere şöyle sesleniyordu : “Başkasının bilinçaltının 

kara lekeleri olmayın!” 

Sözel anlamda çarpıcı etkisi olan bu cümleyi ve içerdiği anlamı uzunca bir süre düşünmüştüm.  

 

Bu sözlerle : ‘İnsanların bilinçaltında kötü etki bırakmayın.’ Demek isteniyordu herhalde... 

Yine de, bu bilgece sözlerle anlatılmak isteneni tam olarak anlayabildiğimden emin 

değildim.  

Sonraları, bilinçaltının istek ve hatta emirlerimizi yerine getiren ‘İtaatkar uşak’ olduğunu 

öğrendim.  

Zihinden bilinçli veya bilinçsiz geçen düşünceler bilinçaltında yeni programların oluşmasına 

neden oluyordu. 

Bilinçli düşünmediğimiz veya seçmediğimiz her an bilinçaltı bizim yerimize bu sorunu 

çözüyordu :  Önceden düşünülmüş ve kalıplaşmış programları çağırarak otomatik seçimleri 

yaratıyordu. 

 

Diğer bir nokta da : Bilinçaltı programlarının oluşturulması sürecinin çoğunlukla istem dışı 

olmasıyla ilgiliydi. 

Gözlerinizi açtığınızda, hatta uyurken bile bazı seçimleri yapmaya programlanabiliyordunuz. 

Yani, duymadan duyuyor ; görmeden görüyordunuz. 

Reklam afişleri (bilboard) ve duyurular, kulak misafiri olduğunuz konuşmalar bilinçaltınızı 

etkiliyordu, ve siz bunun farkında bile değildiniz... 

 Bundan dolayı, bir seçim yapmanız gerektiğinde bazı isimler size daha sempatik veya tanıdık 

geliyordu. 

Sizin üst-bilinciniz  bunu bilmiyor ; herşeyi bilinçaltı yöneterek seçimini yapıyordu. 

 

Bilinçaltında yapılan her programlama bir fikrin şekillerle ilşkilendirilmesiyle oluyor.  

Çünkü fikirleri şekillerle ilişkilendirerek düşünüyoruız. 

Hatta daha da ileri giderek koku, renk ve tatlarla da ilişkilendirebiliriz. 

 

Bilinçaltındaki bir programın gücü : Onun ilişkilendirildiği duyuların adediyle artar. 

Yani, renk ve kokuyla zenginleştirilmiş bir deneyim, sadece renkle elde edilen deneyimden daha 

güçlü etkiye sahiptir. 

Kalıcılık ise deneyimin tekrarı ile oluşacaktır. 

 

Semineri veren kişi : yaptığınız ve söylediğiniz herşey sizi örnek alan insanlar  

üzerinde kalıcı etkilere neden olabilir, bundan dolayı dikkatli olun demek istiyordu. 

 

Bu konu, liderliğin olduğu her platformda geçerlidir. 

Liderlikten kast ettiğim, takipçilerden önce kendi düşünce, tutumumuz ve eylemimize 

öncülük edebilmektir. 

Liderlik deyince, yavrularımıza iyi anne ve babalar olabilmek daha önemli gözümde... 

Tutarlı ve güvenilir bir eş ve birey olabilmek ; yaşadığımız ortamda fark yaratmayı istemek 

liderlik bence... 

 

Evreni iki kulağımız arasındaki 

mesafeyle algılarız. 

                       

              Uğur VİDİNLİ 



 

Konuyu biraz daha açalım isterseniz...  

Çünkü konunun bir yönü daha var : Tecrübeler... 

 

Tecrübelerimiz ve onları aktarma biçimimiz de insanlarımız üzerinde kalıcı etkilere neden 

olabiliyorlar. 

Eğer böyle olmasaydı, bazı yanlış tutum ve eylemler nesiller boyu günümüze kadar 

aktarılamazdı. 

Örnek mi istiyorsunuz ? Örnek kan davası ; kaderci bakış açısı, v.b. 

 

Deneyimler, objektif bir bakış açısıyla, üzerinden ders almaya hizmet ediyorsa gelişme sağlarlar.  

Ancak, eğer birilerinin diğerlerine öğretmeye çalıştığı kesin inançlar (veya yargılar) haline 

geliyorsa, KARA LEKELER haline gelirler. 

İlkinde deneyim asaletliyken (asıl-benzersiz anlamında) ; diğerinde felakettir. 

 

Dünya üzerinde vakit harcamış her insan, toplumunun bireyi olabilmiş midir ?  

Birey olabilmenin, birey olma tutumunda yattığını söyleyebilir miyiz? 

Kimi zaman kanun ve kurallara uymak, kimi zaman da ahlaki norm ve değerler disiplinini 

tanımak değil midir birey olmak ? 

Peki, içsel norm, disiplin ve kurallara ne oldu ? 

Ya, ilişkilerdeki hukuk ve hakkaniyet ? 

 

Değerlerden bahsediyorum!..Bireyi birey yapan değerlerden... 

Bu değerlerin –deneyim ve sonuçlarının-  gelecek kuşak üzerine yapıştırılmasının gelişime sekte 

vuracağını düşünüyorum. 

Kısacası, 

              Dikkat etmeli ki olmamalı değerler  

              sonraki kuşaklar üzerindeki semerler!.. 

 

Peki, kimdir bu birey gelin bir bakalım ? 

 

Uzaydan bakıldığında görünen milyarlarca galaksiden birinin içindeki bir insanla bir karınca 

arasındaki büyüklük farkı nedir sizce ? 

Bildiğimiz ölçü birimi açısından : Hiç!...Hem de kocaman bir hiç! 

 

Oransallık neredeyse 1’e yaklaşır, öyle değil mi ? 

Bir fark olmalı ama, ne dersiniz ? Nedir bizi farklı yapan ? 

Ya da biz farklı olmayı düşünmek mecburiyetimizden dolayı mı farklıyız ? 

Yoksa, yaptıklarımız bir değerlendirme ölçüsü olabilir mi ? 

 

Bir karınca evrendeki neye katkıda bulundu, değişimi etkileme kapasitesi nedir ?            

Peki ya insan ? 

İnsanın katkı ve öncü rol etkileri nelerdi ; olumlu muydu hepsi ? 

Geldiğimiz yerden memnun muyuz ? 

Yeniden başlasak bazı, hatta çoğu şeyi farklı mı yapardık acaba ? 

  

Şüphesiz, çok fazla yerde ve çok fazla şeyde tutumumuzu gözden geçirmek zorunda kalırdık. 

Kim kime komprime haplar vererek düşünmesini ve gelişmesini sağlayabilir ki ? 

Dolayısıyla, insan da bilebildiği kadarıyla kendi yolunu seçmedi mi ? 

Gelişme formüllerle ifade edilebilir mi? Yoksa, sonuçların matematiksal bir ifadesi mi? 

 



 

Bence gelişme : ruhun aksiyonel bir durumundan başka bir şey değildir.  

 

Bu açıdan bakıldığında, duruşumuz bizi bir karıncadan daha mı önemli yapıyor ?  

Yoksa, hizmet ettiğimiz şey bakımından, kendi bilinçselliğimizin vardığı noktaya göre oransal 

olarak mı değerlendirilecek kat ettiğimiz  yol ve adına eser(!) dediğimiz denemeler ? 

 

Peki, neye hizmet ediyoruz ? 

 

Nasıl ki bireyin davranışını toplumdan ; insanların davranışını insanlık sınıfından ayıramıyorsak ; 

karıncayı da hizmet ettiği şey açısından insanınkinden ayıramayız bence!.. 

 

Ben, göreceli büyüklük ve önem değerlendirmelerinin bizi yanıltabileceğini düşünüyorum.  

Herşey kendi anlamı kadar büyük veya önemlidir. 

Ve herşey bir bütüne hizmet etmiyor mu ? 

Herşey birbirine bağlı ve birbirini etkilemiyor mu ? 

 

Yaşayan herşey bir enerji bedeniyle sarıp sarmalanmıyor mu ? (Kirlian fotografları) 

Düşünceler de somutlaşmamış enerjiler değil mi ? 

 

O zaman, enerjimizi bilinçli veya bilinçsiz olarak yansıttığımız her canlı bundan etkilenmeyecek 

mi ? 

Kesinlikle evet!.. 

 

Hiç bir köpeğin yürüyen iki insandan yalnızca birine sırnaştığına veya havladığına şahit oldunuz 

mu ? 

Acaba köpek kime nasıl davranacağını nereden biliyor ? 

Yoksa, kişinin aurasındaki renkten dolayı mı ? 

 

Ortalama bir insan yaşamı boyunca 10,000 insan üzerinde etki yaratıyormuş!.. 

Neden insanlar üzerinde istediğimiz etkiyi yaratmayalım ? 

 

İşte, bence konuşmacının söylemek istedikleri bunlardı... 

Umarım onun hislerine tercüman olabilmişimdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
KOMPLEKSLERİMİZ 

 

 

Yıl 1977 Kasımı... 

Hazırlık B kuruna başladığında hoşgeldin boykotuyla karşılanan gözü açılmamış sığırcık 

yavrusu. 

Hazırlığı bitirdikten sonra - 9 aylık kaybı telafi etmek için-  bir yılda 3 dönem okumak zorunda 

kalan 18 yaşındaki tıfıl öğrenci. 

 

Yanlış anladınız! Öğrenci olaylarını anlatmak değil maksadım... 

Daha çok tuhaf olaylar yaratan öğrencilerdendim ben... 

 

O sıralarda çok revaçta(!) olan bir ders vardı. 

Adı Sudi Bülbül olan Halk Eğitim kökenli bir eğitim doçentinin verdiği eğitim dersiydi bu. 

Bilgisi ve tarzıyla  o kadar ünlüydü ki Sudi bey, alakasız insanlar çaktırmadan onun dersine 

katılmaya can atarlardı. 

Ders amfide verildiği için kaynamak kolay olurdu ; ya da biz öyle olacağını sanmıştık... 

Hesaba katmadığımız şey : hala yol yordam bilmeyen çaylaklar olmamızdı. 

 

Neyse! Bir grup arkadaş dersin verileceği amfiyi bulduk ve sıralara doluştuk. 

Birazdan Sudi bey kapıdan içeri girdi. Salona baktı. Şöyle bir ‘Ya sabır’ çekti. (Demek ki sıkça 

oluyordu bu olay) 

Ardından kibar bir ses tonuyla : “Siz birinci sınıflar! İlginize çok teşekkür ederim, ancak benden 

ders almak için daha 3 yıl beklemeniz gerekecek...Üzgünüm... Şimdi sizi dışarı davet ediyorum. 

Zamanı geldiğinde görüşmek üzere.” diye seslendi bizlere. 

 

Yapacak bir şey yoktu. Üstüne yapıştığımız sandalyelerden (onlara sandalye mi deniyordu?) 

sıyırıp kendimizi zor bela dışarı attık. 

 

Zaman çabuk geçiyor... Bir gün geldi Sudi bey Sudi hocamız oldu... 

Gördüğüm en iyi eğitimcilerden biriydi, kendisini buradan sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 

 

İlk dersimizi hatırlıyorum da! Bizleri görür görmez sormuştu : “Sizler 3 yıl önce benim dersime 

giren birinci sınıflar değil miydiniz?” diye. 

Şok olmuştuk. Bu inanılmazdı... 

 

İlk dersimize şu cümleyle başlamıştı : “Sevgili arkadaşlarım bizler kompleksleri olan 

varlıklarız !” 

 

Yıllar sonra buna benzer bir konuşmayı ünlü Doug Wead’dan dinliyordum işte. 

 

Freud’un 100. doğum yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmasında şöyle sesleniyordu Doug : 

“...Sekiz kendini koruma mekanizmasından (8 self-defense mechanism) sonuncusu 

sublimation’dur. Kompleksleri, hayal kırıklıklarını, eziklikleri, başarısızlıkları bir yere toplayıp 

bir kibrit çakar şampiyonlar ve böyle şampiyon olurlar. Tüm bunlar şampiyonların yakıtıdır.” 

 

Psikoloji dersi almış olsam bile ben bir psikolog değilim. Haddimi aşmak istemem.  

Biz dünyayı olduğu gibi değil, 

ollduğumuz gibi görürüz. 

        

Stephan R. COVEY 



 

Bununla beraber, bu konuda söylemek istediğim birkaç söz var. 

 

Komplekslerin neden ve tedavilerinden çok faydalarından bahsetmek istiyorum. 

Kendisinden çok bahseden, kendisiyle övünen ve sıradışı davranan veya gösteriş yapan kişilere 

hemen ‘Kompleksli’ yaftası yapıştırıyor muyuz ? 

Hadi ama, aramızda yabancı yok...İtiraf edin. 

 

Diyelim ki haklısınız, onlar kompleksli. Tamam... 

Peki, yaşamınızda hiç utandığınız, yetersiz kaldığınız ve kendinizi gülünç hissettiğiniz anlar 

olmadı mı ? 

Oldu değil mi? 

İşte bu tür olaylardan almayı seçtiğimiz etkiyle inşa ediyoruz komplekslerimizi.  

Tabii bu benim fikrim. Siz isterseniz tuğla ve çimentoyla da yapabilirsiniz. Ama dikkat edin belli 

konumlara gelmeden kaçak yapı yapmayın! 

 

İsterseniz olaya bir de tersinden bakalım. 

Herşeyiniz yerli yerinde olsa, canınızı sıkan ve sizi üzen hiçbir şey olmasa neden harekete geçip 

birşeyleri değiştirmek isteyesiniz ; neden onlara göstermek isteyesiniz ki ? 

 

Ayrıca bunun uzmanlarca sağlıklı bir ruh hali (tutum) olduğu da söyleniyor. Kızgınlık ve 

öfkelerini insanlara boşaltmak yerine yaptıkları işte hırsa dönüştürmeleri herkes için daha karlı 

değil mi? 

  

Çok uzağa gitmeye gerek yok. 

Atatürk 27 yaşına kadar hep başarısız olmuş ; 

Caruso sesinin çirkinliğinden (!) dolayı kilise korosundan bile atılmış ; 

Newton matematikten çakmış ; 

Sakıp Sabancı büyük bir iflas yaşamış ; 

Lincoln’un yaşadığı başarısızlıklar benim diyenin sabır damarını çatlatır ; 

 

Evrensel kanunlar hep denge üzerine çalışıyor ; Yani zıtlıkların dengesi üzerine. 

 

Bir Çin deyişi : “Izdırap çukurlarımızın derinliği kadarını mutluluklarla doldurabiliriz.” 

diyor. 

Ne kadar bilgece değil mi ? 

 

Nefreti bilmeyen bilemez sevgiyi. 

yenilgiyi bilmeyen de yengiyi. 

Dostluk düşmanlıkla, 

öfke de hoşgörüyle gezermiş meğer. (Uğur VİDİNLİ) 
  

 

Bunları yazarken aklım Orwell’in 1984’üne kaydı. 

Şöyle diyordu Orwell : “Sevgi nefrettir : Özgürlük esarettir : Bilgi cehalettir.” 

Söyleyiş nedeni farklı olsa da aynı oranda düşündürücü olabiliyor değil mi ? 

 

Son söz : İnsan kompleksleri kadar büyüme gerçekleştirebilir ; Komplekslerimizi sevelim 

ve onları yaratan durumlara saygı duyalım.  

 

Ve en önemlisi onlarla elele başarıya koşalım!.. 



 

 

 

 

 
SENFONİ 

 

Bir senfoni gibi olabilir mi yaşam, bir dertfoni olmak yerine ? 

Peki, ama merak eden var mı senfoni nedir diye ?  

 

Çok seslilik 

 

Farklı düşüncelere açık olabilme kapasitemiz nedir ? 

Hoşgörümüzün sınırları nerede biter ? 

Yüklendiğimiz rollerle yaşarken kapasitemiz kimi etkiler ? 

 

Uyum 

 

Bütünde eriyebilir mi farklı enstrumanlar farklı seslerle ? 

Ayrılırken birleşebilir mi gökkuşağının renkleri kendinde ?  

Mükemmel olabilir mi bütün, ayrıntıya göstermediği özende?  

  

Bağlar  

 

Kişinin yaşam evreleri bağlantılı mıdır birbirine ? 

Tutarlılık var mıdır, ve süreklilik kurulu mudur idrak köprülerine ? 

Limana bağlanınca şilepleri dayanabilir mi Med-cezir hadiselerine ? 

 

İlişkiler 

 

Sorulardadır ilişkiler ve anlamaya çalışabiliriz onları... 

Bilir miyiz ne kadar yakın sevebiliriz yabancıları ? 

Ve uzaklığımız var mıdır sevmek için yakın dostları? 

 

Başlangıç-Bitiş 

 

Her neredeyse yaşam kutsamak istemez mi ? 

Her anlamlı sona erişe merhaba demek gerekmez mi ? 

 
 

 

Büyütürken 

büyümekse amacın ; 

anlamı yoktur gelecekten korkmanın. 
 

Kime ne 

sana verilenden 

kimse yaşayamazken senin adına.  

  
Deneyimlerinin  

Maalesef tüm endişelerimin çok 

azı gerçekleşti. 

                            Mark TWAIN 



 

öğrencisi misin 

öğrenmek için doğruyu hatalarından ? 

 

 

Dalıvermişsin 

hayaline düşlerinin 

uçup giden bir kuşun kanadında. 

 

Geç olurken 

uyanması erkenden 

kalıvermişsin yalnız ölüm uykularında. 

 

Çekivermişsin 

yaşamın tüm suyunu 

adına zaman denen yaşlı tulumbadan. (Uğur VİDİNLİ) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SONUÇ 

 

 

Bizler sıradanlığı yaşamaya gelmedik ; fark yaratmak için buradayız… 

Bizler vasat olamayız ; vasatı kabullendiğimiz her an kendimize ihanet ediyoruz. 

Bizler sınırlı kalamayız ; sınırlarımıza mahkum yaşadığımız her saniye potansiyelimizi çöpe 

atıyoruz. 

Hiç dağın fare doğurması kabul edilebilir mi? 

 

İnsanlar denemedikleri için, kullanmadıkları potansiyelleriyle mezara giriyorlar. 

Kullanılmadıktan sonra potansiyelin ne anlamı var? 

 

Yaşamak hayal kurmaktır ; umutlu olmaktır. Hayallerinden vazgeçmek açık büfe yerine  

karavana yemeyi seçmektir. 

Zenginliğe sırt çevirip sonra şikayet etmek niye? 

 

Amaçsız bir hayat yerinde saymaktır ; Amacını yitiren genç ölür, yaşlı gömülür. 

Sağlıklı ölmenin faydası kime ? 

 

Bu dünya kurulduğundan beri bir oyun alanı ; oyuncular değişir, oyun hep aynı.  

Doğarak başlattığınız oyununuzu geliştirmek ve anlamlandırmak sizin elinizde. 

 
Sıyrılın artık şu yapıştığınız koltuğunuzdan, 

                 rehavet veren sıcak yatağınızdan ; 

Ayırın gözlerinizi takılıp kaldığınız umutsuzluktan, 

                 sürekli algınızın yönetildiği televizyondan. 

Fark etmez diyenlere aldırmayın, siz bir fark yaratın,  

Ümit verin yaşama, yılmadan  denize bir yıldız daha atın, 

Kötülüğe inat iyiliği sevin,  yaradılışa bir anlam katın, 

Bir kibrit alevi gibi parlar ve söner bu dünya.  (Uğur VİDİNLİ) 

 

Siz –bedelini ödemek kaydıyla- istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz 

 

Sevgiyle Kalın… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaryosu hazır olunca filmin, oyundaki ustalığın 

kadar çok olur seyircin. 

                                                    Uğur VİDİNLİ 
                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             BÖLÜM 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BENDEN İNCİLER 

 

 
Keşke kulaklarımızla dinleyip yine kulaklarımızla söyleyebilseydik !.. 

 

Sevgi güvercin gibidir : Uçabilmesi için tutmak, dönebilmesi için uçurmak gerekir. 

 

Evreni iki kulağımız arasındaki mesafeyle algılarız. 

 

Nokta koymak değil ; iki noktanın sevişmesidir bilgelik. 

 

Büyüdükçe küçül ve eğil ; boş başak olmak maharet değil. 

 

Yarınlar dünü öğrenip bugünü değiştirenlerle yaratılır. 

 

Hayaller : vazgeçildiğinde çürümeye terkedilen başarı tohumlarıdır. 

 

En iyi politika dürüstlük ; en güçlü teknik samimiyettir. 

 

Sanat eserlerini sanatçılardan kurtarmak gerekir. 

 

Mum ışığındaki alevi göremeyenler aydınlanmadan payını alamazlar. 

 

Tertemiz bir gölün kirli bir bardak suyu olamazsınız. 

 

Adınızla gider kişiliğinizle ayrılırsınız. 

 

Omuzlarda taşındığınızda hafif ; yerdeyken zemini çökertebilmeli karakteriniz. 

 

Yapacakların yapamadıklarından daha büyük olmalı. 

 

Bilgi, gönül zenginliği ile yıkandığında bilgelik haline gelir. 

 

Yenilgi : Politik ve bilge kişilikli düşman komutanıdır. 

 

Özgürlük dağına tırmanırken çekilenler, esaret vadisinde taşınan prangalardan daha az acı 

verir.  

 

Bazen ‘şeyleri’ değiştirmektense kafayı geliştirmek daha az maliyetli olabilir. 

 

Eskiyen şeyleri yeni gösterecek farklı gözlüklerime hangi bakış açısıyla bakmalıyım acaba ? 

 

Özgürlük : istenilen alışkanlıkları oluşturabilme keyfiyetidir. Keyfiyetin alışkanlığa dönüşmesi 

ise esarettir. 

 

 



 

 

 

 

GÜZEL SÖZLER 

 
“İyilik yapmak isteyen kapıyı vurur. Seven kapıyı açık bulur.” 

                                                                   Rabindranath TAGORE 

 

“Bana kötülük yapan kimseye sevgimin korumasını seve seve veririm; ondan gelen kötülük 

arttıkça benden çıkan iyilik de o derece artacaktır.”                                                 BUDDHA 

 

“Özgürlük daha iyi olma şansından başka bir şey değildir.” 

                                                                   Albert CAMUS 

 

“Olduğun gibi görün ; göründüğün gibi ol!” 

                                                                   MEVLANA 

 

“Ben geleceğimle ilgiliyim, çünkü yaşamımın geri kalanı orada geçireceğim.”                                             

Charles F. KETTERING 

 

 

“Asıl bilgi dünyayı değil insanı bilmektir.” 

                                                                   SOKRAT 

 

“Zafer başarı değil çabadır ; tam çaba tam tatmindir.” 

                                                                   Mahatma GANDHİ 

 

“İçine bir fikir yürüterek girmedikleri bir durumdan, insanları fikir yürüterek 

çıkartamazsın.”                          Jonathan SWIFT    

 

“Ucuzluk reyonu fiyatlarıyla zafer kazanılamaz.” 

                                                                   General Patton 

 

“Değişmeden, aynı şeyi defalarca yaparak farklı sonuç beklemek çılgınlıktır.”                                               

Zig Ziglair 

 

“Zafer ‘zafer benimdir’ diyebilenin, muvaffakiyet ‘muvaffak olacağım’ diye başlayanın ve 

‘muvaffak oldum’ diyebilenindir.”  ATATÜRK 

 

“Gerçek hayalperestler derin ama eğlenceli, hoşnut ama tatminsiz, olgun ama içlerinde 

büyüme isteği olan insanlardır.”   Pat MESITI 

 

Zalim olan zayıflardır. İnceliği sadece güçlülerden bekleyebilirsiniz. Leo ROSKIN 
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