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İnsanlığımızla  
buluşmak için

Geçtiğimiz haftalarda farklı mesleklerden kalabalık bir grupla, işyerinde 
ağlamakla ilgili konuşuyorduk. Hayatımızın çoğu işyerinde geçiyor. 
planlar, yetiştirilecek projeler, beklenen terfiler, uzun mesailer, üst üste gelen toplantılar, 
sunumlar, hedefler, dedikodular, emeklilik fonları, şirket eğitimleri, bütçeler, teslim 
tarihi, prim heyecanı, testler, maaş zammı, iş güvenliği, mobbing, tükenmişlik, 
yardımlaşma, erteleme, iş kıyafetleri, işi başından savma, “Hayır” diyememe… Ömrümüz 
geçiyor çalıştığımız yerde.
Ve her gün işyerinde daha başarılı, daha güçlü, daha yetkin, daha bilgili, daha 
deneyimli, daha yetenekli, daha akıllı, daha yaratıcı, daha hızlı, daha becerikli, daha 
dinamik, daha pratik olduğumuzu göstermek içi çabalıyoruz. Başarılarımız kendimize 
yetmiyor, patronumuza yetmiyor, ailemize yetmiyor… 
Ama tüm bunların dışında, en derinde bize dokunması gereken şey şu ki çalıştığımız 
yerlerde tuvaletlerde ağlayan insanlar var. Kendimiz, iş arkadaşlarımız… Tüm bu 
gösteriler uğruna kendimizi göstermekten kaçınıyoruz. Bizi birbirimize yakınlaştıracak, 
insanlığımızla buluşturacak kırılganlıklarımızı saklamaya çalışıyoruz.   
İşle ilgili ya da işten bağımsız sebeplerle hayatımızın en çok zamanını geçirdiğimiz 
işyerinde duygularımızı göstermenin bizi zayıflatacağına inanıyoruz. Sanıldığının 
aksine hıçkırıklar sadece kadınlar tuvaletinden gelmiyor üstelik, erkekler de bir o kadar 
gizleniyor.  
Duygularımızı saklamak, maskelemek sadece işyerinde yaptığımız bir şey değil 
elbette. Çocuklarını kucağına almayan babaların ülkesinde, korkuları, heyecanları, hayal 
kırıklıklarını, özlemleri, sevgiyi paylaşmak alışılagelmiş bir yol değil. Duygularımızdan 
konuşmadıkça, onların yerine konuşan başka davranışlar geliştiriyoruz. 
“Korkuyorum” dememek için külhanbeyi gibi yürüyoruz, “Önemsiyorum” 
dememek için umursamaz davranıyoruz, “Kırıldım” dememek için kırıyoruz,  
“Seviyorum” dememek için sadakatsizleşiyoruz, “Bu konuda hassasım” dememek için 
nefret savaşları başlatıyoruz.
Kendimizi dinleyip duymadıkça sözcüklerimiz hislerimizi tarife yetmeyecek. Konuşmayı 
yeni öğrenmiş çocuklar gibi duygularımızı sözcüklere dökmek için lügatimizde daha 
çok kelimeye yer açmalıyız. Duymaya ve duyulmaya alışık olmadığımız için kolay 
olduğunu söyleyemem, üstelik çaba da gerektirecek. Duygularımızı paylaşmadan 
önce onları benimsemeliyiz. Benliğimizin böylesine doğal bir parçasıyken, günümüzde 
duygularımızın nasıl bizden bu kadar öteye düştüklerini beraberce konuşmalıyız. 
2020 yılında Psychologies ile beraber düşünmeye, paylaşmaya, 
deneyimlemeye, gelişmeye, öğrenmeye, değişmeye, heyecanlanmaya, umut dolmaya 
devam edeceğiz. 
Buna neden mi ihtiyacımız var? Özgüvenli çocuklar, çocuğuyla samimiyetle konuşan 
ebeveynler,  umut dolu gençler, sevdiğine açılabilen âşıklar, samimi dostlar, şefkatli yol 
göstericiler, yaratıcı çalışanlar, cesaret veren yöneticiler, zayıf olanla empati kurabilen 
vatandaşlar, hayatında sorumluluk alabilen bireyler, özgün ve özgür kadınlar ve 
erkekler olabilmek için… 
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“Kardeşimin hayatına özeniyorum.”
40 yaşındayım ve sıradan bir hayatım var. Mutsuz değilim, ama küçük 
kardeşim dünyayı geziyor ve işinde çok başarılı. Kendimi çocuk gibi 
hissetsem de bu duruma katlanamıyorum. Onu ve ailemi üzdüğümü 
biliyorum ama kendisiyle pek görüşmek istemiyorum. Aile 
toplantılarından o varken hep kaçıyorum. Engin, Ankara

Kıskançlık, haset, öfke gibi negatif duygular evrensel bir nitelik gösterir. 
Bende yok, onda var, bende de olsun gibi kabaca açıklayabileceğimiz kıskançlık, 
kültürel olarak bu tür duygular kabul edilmese ve bir tür yadsıma beklentisine 
girilse dahi bu mantıkdışı duygu son derece insana dairdir. Duygunun 
varlığından ziyade yok sayılması problem olarak atfedilmelidir. Dolayısıyla 
bu durumun sizin için ne ifade ettiğini, neler hatırlattığını düşünmenizi 
tavsiye ederim. Kardeşinizle aranızdaki yaş farkı oldukça önemli olmakla 
birlikte, bir zamanlar hepimizin çocuk olduğu ve annemizi paylaşmaktan 
hoşnut olmayabileceğimiz gerçekliğiyle yüzleşmek bu durumu bertaraf etmek 
adına oldukça önemli. Annenizin size verdiği sevgiyi kaybetme ihtimalinden 
doğabilen annenize ve bir rakip olarak kardeşinize duyduğunuz öfke, kıskançlık 
olarak ortaya çıkıyor olabilir. “Bilinçdışı geçen zamanın farkında değil” denir, 
öyle ki benliğimizin bir kısmı ebeveyn sevgisinden payını talep eden çocuk 

olmaya yaşamımız 
boyunca devam eder. 
Burada dikkat 
edilmesi gereken, 
bu tür duyguların 
varoluşumuzun bir 
parçası ve evrensel 
niteliğe sahip olduğu 
gerçeğini kabul 
edebilmektir. Kendi 
benliğimizle ve bu tür 
duygularla yüzleşmek 
zorlayıcı olabilir.  
Zaman zaman 
kıskanma ihtimalimiz 
bile bizleri suçlu 
hissettirebilir. 
Örneğin “Onu ve ailemi 
üzüyorum biliyorum 
ama kendisiyle pek 
görüşmek istemiyorum” 
cümleniz bu kıskanma 
duygusunun sizde 
yarattığı bilinçdışı 
bir suçluluktan 
kaynaklanıyor 
olabilir. Öte yandan 
unutmamak gerek 
ki, ancak yüzleşerek 
bu döngüleri 
değiştirebiliyoruz.

“Evlenmeye karar veremiyorum.” 
Son birkaç yıldır hiçbir şeye karar veremiyorum. Dört yıldır birlikte 
olduğum bir kız arkadaşım var, evliliğe dair konuşuyoruz ama niyeyse buna 
bile karar veremiyorum, oysa asla ayrılmak istemiyorum. Sanki evden 
ayrılırsam, annem tek başına kalacak ve başına kötü bir şey gelecek hissi 
taşıyorum. Umut, Kocaeli

Çok daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulsa da bahsettiklerinizden bir çeşit kaygı 
yaşantıladığınızı anlıyorum. Kaygı hepimizde çeşitli derecelerde vardır. Çevreden 
gelebilecek tehlikelere karşı bize bir çeşit uyarıda bulunur ve gerekli adaptasyonu 
sağlamamıza yardımcı olur.
Zaman zaman varlığından rahatsız olduğumuz birtakım duygu ve 
düşüncelerimizle yüzleşmek istemeyebiliriz. Kaygı artıp yaşamımızda bir 
çeşit engele yol açmaya başlarsa, uyum işlevini yitirir; bazı “mantıkdışı” olarak 
tanımlayabileceğimiz davranışların ya da düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olur. 
Tabii bu bahsedilen mantıkdışı davranışlar kişiden kişiye oldukça farklılık göstermekte, 
zira herkesin bilinçdışı kendi biricik yaşantılarıyla meşgul. Dolayısıyla semptomlar 
da değişkenlik gösterebilir. Yaşamımız boyu attığımız her adım ve her düşüncemiz 
bir uyum sağlama sürecidir, yani hiçbiri rastlantısal değildir ve yaşamı sürdürme 
çabalarının farklı çeşitleridir. Doğduğumuz ve büyüdüğümüz bir yerden ayrılmak, 
bireyselleşmek her birimiz için oldukça sancılı bir süreç olabilir. Ayrışmak ve 
bireyselleşmek, kültürel, demografik ve ekonomik sebeplere bağlı olarak değişkenlik 
gösterir. Temelde finansal sorumlulukların artışı, kişinin kendini disipline etmesi ve 
özerk bir işleyişe sahip olması bireyselleşmenin yarattığı kaygılar olabilir. Özellikle de 
bir bakıma çocuk olarak varoluşumuzu sürdürdüğümüz bir yuvadan kendi yuvamızı 
kurmak üzere ayrılmak, yani adeta bir yetişkin olmak, tahmin ettiğinizden daha fazla 
zihninizi meşgul edebilir ki ediyor gibi görünüyor. Fakat unutmamak gerek ki, özerk 
bir işleyişe sahip olabilmek için ilk önce ebeveynden ayrışmamız gerekir. Bu bağları 
koparmak anlamına gelmez, aksine, gerektiğinde daha güçlü bir bağ yaratabilir. 

8 PSYCHOLOGIES.COM.TR OCAK 2020

Sizden gelenler



“Kedilerden rahatsız oluyorum.”
Hayvanlardan pek hoşlanmıyorum, özellikle de kedilerden. Geçen yıl İstanbul’a 
taşındım. Tahmin edersiniz ki işim oldukça zorlaştı; her yerde kedi var! Bazen 
okula bile gidemiyorum. Aslında bir şey yapmadıklarını biliyorum ama yakınıma 
geldiklerinde bir anda bağırıyorum. Çok garip görünüyorum diye korkuyorum. 
İrem, İstanbul

Fobi, gerçek bir tehlike yaratmayan ancak endişe ve kaçınmaya neden olan bir 
nesne veya durum karşısında hissedilen yoğun bir korku olarak tanımlanır. 
Oldukça yaygın bir anksiyete bozukluğu çeşididir ve birçok farklı fobi türü vardır. Bazı 
insanlar yüksekten korkabilir. Diğerleri bazı sosyal durumlara tahammül edemezken, 
yılan, arı, asansör ya da uçma korkusu gibi belirli bir fobiye sahip olabilir.
Kısa sürebilen kaygının aksine, örneğin bazı kişiler bir konuşma yaptığında veya sınava 
girdiğinde hissedebilir, fobi uzun ömürlü olabilir. Temelde kişinin hissettiği anksiyete 
(endişe) belli bir obje üzerine yansıtılır ve böylece anksiyete kontrol altına alınır. 
Dolayısıyla, seçilen nesnenin önemi büyüktür. Sizin de benzer bir şekilde kedilerden 
neden korktuğunuzu düşünmeniz önemli olabilir. 
Yoğun fiziksel ve psikolojik reaksiyonlara neden olur ve işyerinde veya sosyal ortamlarda 
normal şekilde çalışma yeteneğinizi 
etkileyebilir. Fobik nesneyle 
karşılaşmamak için kişi kendini 
daha sınırlı bir yaşama mahkûm 
edebilir.  
Korkulan, kaygı veren nesneden 
kaçınmak için kişi işe 
gidemeyebilir ya da sizin de 
bahsettiğiniz gibi okula. Tabii 
fonsiyonelliğinizi bu denli 
etkiliyorsa ruh sağlığı alanında 
çalışan bir uzmanla görüşmeniz 
oldukça önemli olacaktır. 
Öte yandan, fobiler ve dolayısıyla 
fobisi olan kişinin kaçınma 
eğilimleri kişiye birtakım ikincil 
kazançlar elde etmeyi sağlıyor 
olabilir. Örneğin kişi, yakınlarının 
kendisine ilgi göstermesini ya da 
korunmasını sağlayabilir. Bu 
vesileyle etrafındakilerin 
hareketlerini kontrol etmeyi de 
başarabilir. Böylece modern 
yaşamın bize buyurduğu kuralları 
ve sorumlulukların yükünü kabul 
etmemiş oluruz. Bu açıdan 
baktığımızda, belki de kedi fobiniz 
sizi okula gitmekten alıkoyuyor, 
evet, fakat bunun size bir kazancı 
olabilir mi? Yeni bir okula başlamak, 
evden ayrılmak adeta yetişkin olma 
yolunda sizi zorlayan durumlardan 
kaçınmanızı sağlıyor olabilir mi? 

“Baş ağrım hayatı zindan etti bana.”
28 yaşındayım ve kendimi bildim bileli başım ağrıyor. Bazen o kadar 
kuvvetli oluyor ki yataktan çıkamıyorum. Birkaç kere doktora gittim, 
ama bir hastalığım olmadığını söylediler. Baş ağrısı için ilaç alıyorum, 
fakat işe gidemediğim zamanlar oluyor ve bu beni çok zorluyor. 
Serkan, İstanbul

Öncelikle durumla bağlantılı olabilecek bir hekimle görüşün. 
Organik bir neden bulunmazsa, yani semptomları özel bir fiziksel nedene 
dayandırılamazsa, psikosomatik bir durumdan bahsediyor olabiliriz. 
Somatizasyon, psikolojik sıkıntıyı fiziksel belirtiler şeklinde deneyimleme 
eğilimi olarak tanımlanır. Stres nedeniyle oluşan fiziksel semptomların 
ciddi veya “gerçek” sorunlar olmadığı kanaatine varılsa da, somatizasyon 
bozukluğu oldukça yaygındır. Genellikle, göğüs ağrısı, yorgunluk, baş 
dönmesi, baş ağrısı, ödem, sırt ağrısı, nefes darlığı, uykusuzluk, karın ağrısı, 
uyuşukluk, kilo kaybı, öksürük gibi semptomlar görülür. 
Psikosomatik hastalık, bir tür stres veya size zarar vereceğini 
düşündüğünüz, bir şekilde kabul edemediğiniz düşüncelerden 
oluşan kaygı hissinden kaynaklanıyor olabilir, ancak gerçek olan ve 
diğer yollardan kaynaklanan belirtiler kadar size zarar verebilecek fiziksel 
yansımaları olabilir. 
Stres ve kaygı duyguları yaşamın birer parçasıdır. Bazı stres seviyeleri bizim 
için iyi olabilir, çünkü değişime ve büyümeye doğru bizi teşvik eder. Fakat 
temelde insanın yaşamla başa çıkabilmesi için önemli bir fonksiyonu olan 
kaygı, yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla sizi sınırlı bir alana sürükler 
hale gelmiş. Dolayısıyla yaşamınızı bu kadar etkiliyorsa, bu konuda 
uzmanlaşmış bir klinik psikologla görüşmeniz sizin için faydalı olur. 
Öte yandan, “Kendimi bildim bileli” demişsiniz, fakat bu ağrıların ne zaman 
başladığını etraflıca düşünmek önemli olabilir. Başladığı dönem hayatınızda 
sizi etkileyen ya da önemini bir şekilde fark edemediğiniz herhangi bir 
değişiklik oldu mu? 
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Yazı: Hüma Kaya

Divan

“Geleceğin Meryl Streep’i” 
olarak anılan ve Oscar’a aday 
gösterilen en genç 
oyunculardan biri olan Saoirse 
Ronan, dokuz yaşından beri 
yer aldığı beyazperdede 
kendi özgünlüğünü çoktan 
kanıtladı. Hem ekran önünde 
hem de ekranın arkasında 
güçlü bir karakter inşa eden 
Ronan, insan hakları 
mücadelesinde de etkili bir 
aktivist olarak elinden geleni 
yapıyor.

“Güçlü kadın rol modellerine 
ihtiyacımız var”

Saoirse 
10 PSYCHOLOGIES.COM.TR OCAK 2020
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aoirse Ronan, Monica 
Brennan ve Paul 
Ronan’ın çocuğu olarak 
12 Nisan 1994’te New 
York’ta doğdu. İnşaat 
işleri ve barda çalışarak 
geçimini sağlayan 
babası daha sonra New 
York’ta oyunculuk 
eğitimi aldı, annesi ise 
çocukluğundan beri 
oyunculuk sektörünün 
içindeydi. Ronan ve 
ebeveyni, o henüz üç 
yaşındayken, babasının 
doğum yeri olan 

Dublin’e geri döndüler. Tam bir Katolik olarak yetiştirilen 
Ronan’ın eğitim hayatı İrlanda’da başladıysa da okulda 
yaşadığı sıkıntılar nedeniyle özel bir öğretmen eşliğinde 
evde devam etti. 
Ronan’ın olağanüstü yeteneği genç yaşında kendini 
göstermeye başladı. Ona şimdiden “Geleceğin Meryl 
Streep’i” benzetmesini yapanlar dahi var. Oyunculuk 
kariyerine 2003 yılında İrlanda’nın ulusal kanalı RTÈ’de 
yayınlanan “The Clinic” dizisiyle başladı. Dokuz yaşından 
beri televizyon ve sinema dünyasının içinde olan genç 
oyuncu, çok erken yaşlarda pek çok başarılı ve usta isimle 
birlikte aynı yapımlar içerisinde yer alarak yeteneğini 
konuşturdu. Saoirse Ronan 2007 yapımı “Kefaret” adlı 
filmde aldığı rolle tüm dünyaya adını duyurmayı başardı. 
Henüz 13 yaşındayken gerçekleştirdiği bu performansıyla 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday 
gösterildi ve Ronan böylelikle Oscar adaylığı olan en genç 
oyunculardan biri oldu. 2015 yılında rol aldığı “Brooklyn” 
adlı filmle ikinci kez Oscar adaylığını, Greta Gerwig’in 
yönettiği “Uğur Böceği” filmiyleyse üçüncü Oscar 
adaylığını elde etti. 
Canlandırdığı rollerin kendine yakın olması Ronan için 
önemli bir detaydı. “Tamamen bencil bir bakış açısıyla, 
her zaman zekice yazılmış, çok yönlü, ilginç ve akıllı 
karakterleri oynamak istedim, çünkü bu karakterler beni 
yansıtıyordu. Çocukken bile bir kız kardeşi, kız arkadaşı 
veya bir sekreteri oynamak istemediğimi biliyordum. 
Yer alacağım projeleri seçerken bu benim için her zaman 
öncelik oldu.” 
Canlandırdığı karakterler onun oyunculuğunu 
kanıtlaması için ne kadar önemliyse, sergilediği 
performans da bir o kadar önemliydi ve kendini şu 
cümleyle ifade ediyordu: “Bir kişinin deneyimini 

aktarırken ne kadar özgün olursanız, o kadar evrensel 
olur.” Saoirse Ronan oyunculuk kariyerinde kendini 
sürekli bir eğitim halinde hissediyor ve başarısını daha 
ileriye taşıyabilmek için çabalamaktan asla vazgeçmiyor: 

“Güçlü kadınlar kendi gelişimlerini kesinlikle kendileri 
sağlarlar.”  
Buraya kadar size onunla ilgili pespembe bir tablo çizmiş 
olabiliriz ama her zaman işler göründüğü kadar kolay 
yürümüyor. Saoirse Ronan’ın sahne korkusu var ve yeni 
bir filme başladığında anksiyete sorunu yaşıyor. “Yeni bir 
projeye başladığımda, genellikle gergin oluyorum. Setteki 
ilk birkaç gün hiçbir şey yapamayacağımı hissediyorum. 

‘Bu sefer yapamayacağım… Bu durumu nasıl 
yöneteceğime dair hiçbir fikrim yok’ diye düşünüyorum. 
Ama sonra sakinleşiyorum; kendimi evimde, bu yaratıcı 
sürecin bir parçası olarak hissediyorum. Bu ritmi diğer 
oyuncularla çalışarak yakalayabiliyorum.”
Saoirse, film endüstrisini çok iyi tanıyor ve oyunculuk 
dışında da tutkuları var. “Uğur Böceği” ve “İskoçya 
Kraliçesi Mary” filmlerinin yönetmenleri, ilk filmlerini 
çeken kadınlardı. Peki, Saoirse bir filmi yönetmek ister 
miydi? “Her zaman yapmak istediğim bir şey” diye cevap 
veriyor. “Diğer oyuncularla çalışmayı da seviyorum ama 
genellikle bana bir şeyler katanlar yönetmenler oluyor. 
Canlandırdığınız karakter onların vizyonunu yansıtıyor.”  
Film çekimlerinin olmadığı zamanlarda İrlanda’da 
yaşayan Ronan, “Çalışmayı seviyorum, ama normal bir 
hayata sahip olmak da çok güzel. Arkadaşlarına, ailene ve 
yakınlarına daha çok sarılabiliyorsun” diyor.

Sımsıkı aile bağları
Ergenliği boyunca çalışma hayatında Saoirse Ronan’a 
ebeveyni, özellikle de annesi, çok destek oldu. Film 
endüstrisinden sevgiyle bahsedip bir sömürünün 

Divan Saoirse Ronan

“Yeni bir projeye 
başladığımda, 

genellikle gergin 
oluyorum. 

Setteki ilk birkaç 
gün hiçbir şey 

yapamayacağımı 
hissediyorum.”
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kurbanı olmadığını ifade 
etse de bazı rahatsız 
edici deneyimler de 
yaşamamış değil. Bir 
keresinde bir yönetmen 
Ronan’ın genç ve istekli 
olmasından faydalanarak 
onu riskli bir sahneyi 
canlandırmaya zorlamış. 

“Annem sete geldi ve dedi 
ki ‘Sahneyi ayrıntılarıyla 
planlamadığımız 
sürece bunu bir daha 
yapmayacaksın’. Yanımda 
böyle bir koruyucum 
olduğu için çok şanslıydım.”
Ronan’ın ailesi onun için 
koruyucudan çok daha 
fazlasıydı. Kariyerine 
erken yaşta başlamasının 
yarattığı bazı olumsuz 
etkilerden dolayı 
evde eğitim görmüştü, 
seyahatlerinde de 
akranlarıyla değil ailesiyle 
beraberdi. Hayatının 
bu noktasında sosyal 
bir boşluk oluşmuştu ve 
bu boşluğu doldurma 
konusunda ailesine 
güveniyordu. Belki de bugün annesine bu kadar düşkün 
olması bundan kaynaklanıyor. Annesi Saoirse için 
sadece güçlü bir koruyucu değil, kariyeri için onunla 
birlikte hareket eden iyi bir yardımcıydı. “Tek başıma 
çalışmaya başladığımda, artık sığınabileceğim biri yoktu 
yanımda. Sanki o güven battaniyesini evde bırakmıştım.”

Aktris Ronan’dan aktivist Ronan’a
Ronan’ın çocukluğu İrlanda’nın hızlı bir demokratik 
değişim yaşadığı yıllara denk gelmişti. Katolik 
Kilisesi’nin devlet kurumları üzerindeki hâkimiyeti 
azalmaya başlamıştı, eşcinsellik ve boşanma yasal 
hale gelmişti, doğum kontrolü yaygınlaşmıştı. 2015 
yılında, Ronan 21 yaşındayken, İrlanda seçmenleri 
%62 çoğunlukla eşcinsellerin evlilik hakkını onayladı. 
Saoirse Ronan o günleri, “Dublin’in kuzeyinden 
geçerken herkes bayraklarını çıkartmıştı, sokak 
partileri yapılıyordu. Yeni bir döneme geçtiğimizi 
hissediyorduk, uyanmış gibiydik” diyerek anlatıyor. >>
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“Tamamen bencil 
bir bakış açısıyla, her 

zaman zekice yazılmış, 
çok yönlü, ilginç ve 
akıllı karakterleri 

oynamak istedim, 
çünkü bu karakterler 

beni yansıtıyor.”



ve yönetmen Greta Gerwig, işte tam da böyle 
bir ilişkiye sahip; güçleri iç içe geçmiş durumda. 
Bu tür dayanışmalara genç kadınlar arasında 
oldukça nadir rastlanır. Ronan, Gerwig’in 
kendisine ilham verdiğini şöyle itiraf ediyor: 

“Toplumsal çalışmalarla ilgili çok farklı söylemler 
var. Özellikle genç insanlar için başka birinde 
kendilerini görmeleri oldukça önemli. Bu bir nevi 
yol almak. ‘Onlar yaptı, belki ben de yapabilirim’ 
demek. Hillary Clinton başkanlık adaylığını 
koyduğunda, Amerikalı kızlar üzerindeki etkisini 
bir düşünün. ‘Bunu yapan bir kadın daha önce 
görmemiştik. Bu, bizim de bunu yapabileceğimiz 
anlamına geliyor’ diye düşünmüşlerdi. Ve bunun 
gibi birçok nedenden ötürü Greta’yı muhteşem, 
tutkulu ve başarılı görüyorum. Sanırım demek 
istediğim, daha önce yapmadığım bir şeyi 
yaparken kendimi onda görebiliyorum.”

“Küçük Kadınlar” geri geliyor
Çoğumuz küçük bir kentte yaşayan March 

ailesinin birbirinden farklı 
karakterlere sahip kızlarının 
hikâyesini anlatan Louisa 
May Alcott’un kitabı “Küçük 
Kadınlar”ı okumuşuzdur. Kız 
kardeşlerinin aksine bir oğlan 
çocuğunu andıran, evlilik, 
erkek arkadaş gibi konulara 
sırt çevirdiğini açıkça dile 
getiren, sadece okumak ve 
yazmak isteyen genç bir kadın 
olan Jo’nun hayat görüşü şudur: 
Kim neyi yapıyorsa, onun tam 
tersini yapmak. Saoirse Ronan, 
canlandırdığı Jo karakteriyle 
asi ve mücadeleci yaşam 
şeklini bu klasik uyarlamasına 
taşıyor. Önümüzdeki 
ay vizyona girecek olan 
uyarlamanın yönetmenliğini ve 
senaristliğini ise Greta Gerwig 
üstleniyor. Filmde Ronan’a 
Emma Watson, Meryl Streep 
gibi başarılı oyuncular eşlik 
ediyor.

Ronan hareketli ve başarı hikâyeleriyle örülü 
kariyer hayatının yanı sıra toplumsal hak 
mücadelesinin de sıkı bir destekçisi olarak 
yaşamına başka bir ivme de kazandırdı. Özellikle 
İrlanda’da LGBTİ+ ve çocuk hakları üzerine 
gerçekleştirdiği çalışmalarla aktivist yanını ortaya 
koydu ve toplumsal mücadeleyi hayatının bir 
parçası haline getirdi. 
2015 yılında İrlanda’nın eşcinsel evliliklerin 
yasallaştırılması üzerine yapılan referanduma 
aktif olarak destekte bulundu. Bunun yanı sıra 
ulusal bir çocuk ve çocuk hakları koruma kuruluşu 
olan “Irish Society for the Prevention of Cruelty 
to Children”ın da önemli destekçilerinden oldu. 
Saoirse ayrıca, İrlanda’da özellikle ayrıştırıcı bir 
mesele olduğunu düşündüğü kürtaj özgürlüğü 
hakkında da fikirlerini paylaştı: “İnsanların 
benim hakkımda ne düşünecekleri umurumda 
değildi, kürtaj yaptırmak için yurtdışına 
seyahat eden insanlar tanıyordum ve bu, sesimi 
yükseltmem için yeterli bir sebepti.” Ronan’ın 
bu açıklamasından sadece birkaç hafta sonra 
İrlanda’da kürtaj yasağı ortadan kaldırıldı. “Çok 
gururluyum. Referandumda evet oyu vereceğini 
tahmin etmediğim kişiler vardı ama onlar 
İrlandalı kadınların haklarını 
onlara vermeyi seçtiler.” 
Ronan, yalnızca hayatına 
doğrudan dokunan politik 
kaygılarla ilgilenmiyor. 2016 
yılında Dublin’in merkezinde 
evsizlerin yaşadığı boş bir 
binanın yasadışı olarak 
devralınmasıyla ilgili desteğini 
dile getirmişti. Saoirse, bu 
dönemle ilgili şöyle söylüyor: 

“Politik bir düşünce yapısıyla 
büyüdüğümü söyleyemem. 
Fakat yaş aldıkça aktivistlerin 
yaptıklarına daha çok dokunmak 
ve onlara daha fazla destek 
vermek istiyorum.” 

Kadın dayanışması
En belirsiz ve tedirgin 
hissettiğimiz anlarda bile 
potansiyelimizi ortaya 
çıkartabilmek için kendimizi 
yansıtabileceğimiz rol modellere 
ihtiyacımız var. Saoirse Ronan 

>>

Divan Saoirse Ronan
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“Yaş aldıkça 
aktivistlerin 
yaptıklarına 

daha çok 
dokunmak 
ve onlara 

daha fazla 
destek vermek 

istiyorum.”
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İnsanın doğup büyüdüğü yurdunu geride bırakması, nedeni her ne olursa olsun, kapanmayan yaralar açar 
ruhumuzun derinliklerinde. Bazen hayat şartlarından, bazen doğal afetlerden ve en çok da siyasi nedenler ve 
savaştan ötürü geride bırakırız yaşam alanımızı. Yepyeni bir başlangıçtır aslında ama göç ettiğimiz yerde bizi 
nelerin beklediğini bilememek kaygıların en büyüğünü yaratır. Öykü Akarca’nın Göç isimli bu illüstrasyonu 
her nereye gidersek gidelim içimizde evimizi ve sevdiklerimizi taşıdığımızı sembolize ediyor belki de. 
İllüstratörler Platformu 1. Karma Sergisi kapsamında yer alan bu eserin yanı sıra birçok illüstratörün 
çizimlerini de görebileceksiniz. Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde 3 Ocak’a kadar ziyaret 
edebileceğiniz sergiye çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşiler de eşlik ediyor.    
illustratorsplatform.net 
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Hayallerinizi kâğıda dökün
Yeni bir yıl başlarken hedeflerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek 
için yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bu yolda sizi her daim 
motive edecek bir kolaj yapmaya ne dersiniz? Bu kolajı yapmak 
tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Evinizde biriken eski 
broşürleri, gazeteleri atmadan önce elinize bir kâğıt, makas ve 
yapıştırıcı alın. Bu yıl gerçekleştirmek istediğiniz hayaliniz hangisi? 
O hayali bulun ve yapacağınız kolajla onu görselleştirin. Böylece 
ihtiyacınız oldukça gerçekten ilham alacağınız bir resminiz olacak.  

Bu resmi bizimle paylaşmaya ne dersiniz? 
#Psychologiestr hashtag’ini kullanmayı unutmayın.

PSYCHOLOGIES.COM.TR 
Web sitemizi ziyaret ediyor musunuz? Sitemizdeki testleri ve 
anketleri çözerek kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. 

Sİzden gelenler
psychologies@groupmedya.com adresine görüşlerinizi yazarak bize 
iletebilirsiniz. 

Hayriye: “Tebrik ederim, harika bir dergi! Her sayfasını zevkle 
okuyorum.”

Bikem: “Hep var olun, bu dergi hep olsun hayatımızda.”

Facebook
@PsychologiesTurkiye
Eda: “Testleriniz kendimle ilgili 
daha önce düşünmediğim şeyleri 
fark etmemi sağlıyor.” 
Arda: “Sorumu cevapladığınız için 
teşekkür ederim.”

Spotify 
Spotify’da oluşturduğumuz müzik 
listelerini takip etmeyi ve sevdiğiniz 
şarkıları bizimle paylaşmayı unutmayın. 

Fotoğraflarınızı,  
#Psychologiestr ve  

#BakmaOku hashtag’lerini 
kullanarak bizimle  
paylaşabilirsiniz. 

@fairysweetthings 

@bimuhendisbidanisman
“Yoğun bir pazartesinin ardından 

yapılacak en iyiler listesi:
• Psychologies • Battaniye 

• Limonlu çay
•Rahat bir koltuk”

Çevrimiçi
P
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ko

-b
ak

ış

YouTube kanalında 
yayınladığımız yeni videoları 
kaçırmayın. 

TWITTER
@psychologies_TR



OCAK 2020  PSYCHOLOGIES.COM.TR 17

P
si

ko
-b

ak
ış

Güncel

T
U

T
U

M

Yapılan bir araştırma, annelerin hamilelikle 
ilişkili kaygılarının bebeğin beyninin mutsuz 
konuşmalara nasıl tepki verdiğini 
değiştirebileceğini ortaya koydu. 
Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi ve Turku 
Üniversitesi’nden araştırmacılar, hamileliğin 
24. haftasında kaygı seviyesi yüksek olan 
annelerin dünyaya getirdikleri bebeklerin 
hüzünlü tınısı olan konuşmalara daha az 
beyinsel tepki verdiğini ortaya koydu. 
Çalışmada ağırlıklı olarak gebelik, doğum ve 
doğumdaki değişiklikler, gelişmekte olan 
çocuğun sağlığı ve gelecekteki ebeveynlik gibi 
özellikle hamileliğe ilişkin endişeler göz önünde 
bulunduruldu. Daha evvelki çalışmalarda, 
hamilelik döneminde yaşanan kaygıyla 
bebeklerin nörogelişimi arasında bir bağlantı 
olduğunun kanıtlanması araştırmacıları bu 
çalışmada duygusal konuşmanın bebeklerin 
beyninde nasıl etkiler yarattığını incelemeye 
itti.  Kaynak: Aalto Üniversitesi (Finlandiya)

ANNELERİN KAYGISI 
BEBEKLERİ ETKİLİYOR

Yapılan bir araştırmaya göre, az ya da 
çok fark etmeksizin koşmak erken ölüm 
riskini azaltıyor. Çalışmalarda, koşmanın 
her iki cinsiyette de ölüm riskini %27 
oranında düşürdüğü sonucuna varıldı. 
Kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle 
meydana gelen ölüm riskinde %30, kanser 
kaynaklı ölüm riskinde ise %23 oranında 
azalma görüldü. Dolayısıyla 50 dakikadan 
az ve saatte sekiz kilometrenin altında 
bir hızla koşu yapmak bile sağlıklı, uzun 
yaşamla ilişkili gibi görünüyor. Egzersiz 
yapmayı sevmeyenler için iyi bir haberimiz 
de var; haftalık 25 dakikadan az süren 
egzersizler dahi erken ölüm riskini 
azaltmada etkili. 
Kaynak: British Journal of Sports  

Medicine (İngiltere)

EG
ZE

RS
İZ Koşmak erken 

ölüm riskini 
azaltıyor

Granada Üniversitesi Zihin, Beyin ve 
Davranış Araştırma Merkezi (CIMCYC) 
tarafından yapılan araştırmada, kişinin 
kendisiyle dalga geçmesinin psikolojik 
refah düzeyini yükselttiği ortaya konuyor. 
Herhangi birinin kendisiyle ilgili bir şaka 
yaptığını gördüğünüzde, muhtemelen 
bu yolla özgüvensizliğini örtbas ettiğini 
düşünürsünüz. Fakat yapılan çalışma bunun 
tam tersini gösteriyor. Kendinizle ilgili 
yaptığınız şakalar mutluluk ve özgüven 
göstergesi olabilir. Ayrıca insanların çoğu 
tarafından komik bulunan şakaları anlatmak 
da sosyal ilişkileri güçlendirmede yardımcı 
olur. Kaynak: Granada Üniversitesi (İspanya) 

Kendinize gülün
ŞAKANIN GÜCÜ 

Derleyen: Hüma Kaya



OCAK SAYISI 
BAYİLERDE

HERKESE
HEDİYE

DİNOZOR  
MAKETİ

KAR BEBEKLERİ
BÜYÜYEN

2 POSTER

HEDİYE
R

POZ VEREN 
PENGUEN

KAFA PATLATAN 
SORULAR

Z VEREN

KKTC Fiyat›: 13 TL

OCAK 2020  F‹YATI: 10 TL



OCAK 2020  PSYCHOLOGIES.COM.TR 19

P
si

ko
-b

ak
ış

Dayanışma

İstismar türleri arasında 
ortaya çıkması en zor 
olan çocuk cinsel 

istismarı çoğu zaman 
gizli kalır. Özellikle 
cinsellikle ilgili tabuların 
fazla olduğu, cinselliğin 
konuşulamadığı 
toplumlarda istismarı 
araştırmak da zordur. 
Araştırmalara göre, 
Türkiye’de her dört çocuktan 
biri cinsel istismara maruz 
bırakılıyor.  
Cinsel istismar vakalarının yalnızca 
%5-10’unun ortaya çıktığı düşünülüyor. 
Çocuğun cinsel istismarı anlayamaması veya 
aktaracak bilgiye sahip olmaması, tehdit 
edilmiş olması, suçlanmak ve ailesi tarafından 
reddedilmekten korkması,  
fail tarafından rüşvet veya tehdit yoluyla 
susturulması, failin yakın biri olması ve faili 
korumak istemesi ve ailenin daha fazla zarar 
görmekten kokması gibi etkenler istismarın  
ortaya çıkmasını zorlaştırır. Bu etkenler aynı 
zamanda istismarın yaygınlaşmasına da neden 
olur.  Bu konuda atılacak duyarlı adımlar önleyici 
çalışmaların yapılmasına, istismarın açığa 
çıkmasına ve kuşaktan kuşağa aktarılacak 
yaraların oluşmamasına yardımcı olur. 

“Evlerde, sokaklarda ve okullarda çocuklarımız 
cinsel istismara maruz kalıyorsa, bu da bir savaştır 
ve acilen önlenmesi gerekir” diyen Dünya İnsani 
Dayanışma Derneği (World Human Relief), bu 
alanda uzun yıllardır yaptığı çalışmalara tüm 
toplumun bilincini dönüştürmeye yönelik 
başlattığı #birşeysöyleyin hareketiyle devam 
ediyor. 

Toplumun her kesimine ulaşarak 
çocukları cinsel istismardan 

koruyacak cinsel şiddet 
bilincini inşa etmek ve 

cinsel saldırılara karşı 
sağlıklı toplumsal tepki 
ve tavırlar gelişmesini 
sağlamak amacıyla 
başlatılan hareketle 

konu üzerindeki sessizliği 
bozmak hedefleniyor. Proje 

kapsamında cinsel istismar 
hakkında evrensel çocuk 

haklarına uygun, doğru bilginin 
alınabilmesi için tasarlanan  

www.birliktecinselistismarionleyebiliriz.
org web sitesi üzerinden eğitici içeriklere 

ulaşabilir ve bilgiye ulaşma güçlüğü yaşayanlarla 
paylaşabilirsiniz.  
9-12 Ocak ve 9-12 Nisan tarihlerinde gönüllülerin, 
ruh sağlığı çalışanlarının, uzmanların, 
sivil toplum örgütlerinin, çocuk hakları 
savunucularının, üniversite öğrencilerinin, anne 
platformlarının, ilk ve orta öğretim kurumlarının 
katılımlarıyla Türkiye’nin her bölgesinde bildiri, 
broşür dağıtımı, eğitici oturumlar, sohbetler ve 
etkinlikler düzenlenecek. 
Siz de bu hareketin aktif bir katılımcısı olmak için 
neler yapabileceğinizi #birşeysöyleyin hareketinin 
web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından 
takip edebilirsiniz. 

Bir şey söyleyin
Dünya İnsani Dayanışma Derneği, her bireyi çocuk cinsel 

istismarını önlemeye yönelik sorumluluk almaya davet eden 
#birşeysöyleyin hareketiyle 9-12 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin 

her bölgesinde toplumsal bilinci geliştirecek etkinlikler 
düzenleyecek. 

QR KODU OKUTARAK 
DAHA FAZLA BİLGİ 
ALABİLİRSİNİZ 





Yazı: Tuğba Kocaefe, psikoterapist
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Beyazperde

Sürdürebilirlik. Bir ilişki neden sürer ve nerede biter? 
Yönetmen Noah Baumbach’ın New York ve Los Angeles 
sokaklarında, Nicole ve Charlie arasında ve hatta seyirciyi de dahil 
edip bulmak istediği şey bu gibidir. Eğer sevgi Fromm’un dediği gibi, 
bir başkasındaki diğer herkesi sevebilmekse, bir bütün olarak bireye 
parça parça odaklanmamız gerekir ki yönetmen de bunu filmin 
açılış sekansında yapıyor ve izleyicinin ellerine bırakıyor. Nicole’ü 
ve Charlie’yi birbirlerinin gözünden parça parça tanırken ve 
sonrasındaki boşanma sürecini değerlendirirken, aslında bunun bir 

“sevgisizlik” (Freud’un tanımıyla kayıtsızlıktır bu) sonucu değil de 
parçaların zamanla kaybolması sonucu olduğunu sezebiliyoruz. 
Üçüncü. Anne-bebek birlikteliğinde araya girerek “gerçeklik 
işlevini” ortaya koyan, “üçüncü” yani babadır. Babanın bu işlevinin 
çocuk tarafından içselleştirilmesi, ben-öteki sınırlarının oluşmasını 
sağlar. Nicole ve Charlie’nin evliliğinin bir üçüncüyle (oğulları 
Henry’nin dünyaya gelmesiyle) sarsılmaya başladığını görüyoruz. 
Ben-öteki ayrımına yardımcı olacak üçüncü, (Nicole’e göre 
Charlie’nin gözünde) “ben”in yerini alıyor. Yani öteki için (Charlie), 
ben (Nicole) kayboluyor. Bundan sonraki evrede, tümgüçlü 
yöneticinin (yönetmen rolüyle Charlie) şefkatli de olsa yok eden 
kapsamasının altında Nicole’ün kaybolmuş olduğunu duyuyoruz.
Örtük “ben”. Öteki, benin kaybolmasına neden olmuşsa, “ben”i 
oluşturan parçalar nereye gider? Film boyunca, Charlie’nin çokça 

“Nicole mü yapmış? O mu bunu istedi? Gerçekten mi?” gibi cümleleri 
sarf ettiğini duyuyoruz. Böylece, New York’un eril yüksek binaları 
arasında kaybolan dişil doğa gibi, Charlie’nin yönetmenliği ve 
kapsaması arasında kaybolmuş Nicole’ün aslında kaybolmadığını da 
duyuyoruz. Los Angeles’ın dişilliğinde kendi parçalarını hatırlayan 
Nicole, “ben”liğini yıllar önce sert bir yıkımla koparttığını fark 
ettiğimiz annesiyle de hesaplaşmaya başlıyor.   

Evlilik Hikâyesi
NOAH 

BAUMBACH
Yönetmenliğini ve 

senaristliğini 
Noah 

Baumbach’ın 
üstlendiği 2019 

yapımı “Marriage 
Story” Altın 

Küre’de birçok 
dalda aday 
gösterildi. 

Yönetmen, 
“Mürekkep Balığı 

ve Balina” (The 
Squid and The 
Whale-2011) ve 

“Şut ve Gol” 
(Kicking and 

Screaming-1995) 
adlı filmleriyle de 

tanınıyor.

JUDY
“Judy”, 1939 yılında  
“Oz Büyücüsü”  
filminde canlandırdığı 
Dorothy rolüyle küçük 
yaşta herkesin gönlünü 
fetheden aktris  
Judy Garland’ın  
40’lı yaşların sonundan 
itibaren yaşadıklarına 
odaklanıyor.  
Ünlü aktristi Renée 
Zellweger canlandırıyor. 
Vizyon tarihi: 3 Ocak

VE DAHASI…

MATTHIAS VE 
MAXIME
Sinemanın dahi  
çocuğu olarak anılan ve 
henüz 30 yaşında 
olmasına karşın yaptığı 
her filmle çok konuşulan 
Xavier Dolan’ın hem 
yazıp hem de yönettiği 

“Matthias ve Maxime”, 
20’li yaşların sonundaki 
bir grup arkadaş 
üzerinden aşk, ilişkiler 
ve dostluk kavramlarını 
ele alıyor. 
Vizyon tarihi: 10 Ocak
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20’inci yüzyılın totaliter rejimlerini zamana meydan 
okuyan ve geleceğe ibret niteliğinde bir anlatıya 
dönüştüren George Orwell’in bundan tam 55 yıl önce 
fabl türünde kaleme aldığı “Hayvan Çiftliği”, demokrasi 
adı altında uygulanan sıkıyönetimlerin hâlâ var olduğu 
günümüz dünyasına ayna tutmasıyla güncelliğini 
korumaya devam ediyor.
Can Yayınları bu kült eseri, özel ahşap kutusu, saman 
dokusuna sahip şömizi ve ciltli baskısıyla 
kitapseverlerin koleksiyonunun başköşesine 
koymak isteyeceği bir şekilde yeniden 
tasarladı. 
Utku Lomlu’nun sanat yönetmenliğinde 
hazırlanan özel baskıda seramik sanatçısı 
Hülya Sözer’in yaptığı çamurdan heykellerin 
görselleri yer alıyor. 
Hikâyenin tüm kahramanları; Snowball, 
Napoleon, Squealer, Boxer ve diğerleri, bu kez 

Hayvan Çiftliği
çamurdan heykel olarak sayfalarda canlanıyorlar. Kitaptan 
en çarpıcı sahnelerinin seçilmesiyle başlayan proje, “Hayvan 
Çiftliği”nin masalsı fakat karamsar dünyasını yansıtan 
heykellerin yapılmasıyla devam etti. Boyutları 10-30 cm 
arasında değişen heykellerin her biri seramik çamurundan 
yapıldı ve yaklaşık iki aylık bir sürecin sonunda ortaya çıktı.  
Orwell’in kaleminden çıkan karakterlerin kişiliğini 
kusursuz bir şekilde betimleyen bu çamurdan 

heykeller, seçilen sahnelere uygun kurgularla 
fotoğraflandı. Kendi kendilerini yönetmek 
için çiftliğin gaddar sahibini deviren ve kendi 
bağımsızlıklarını ilan eden hayvanların 
birbirine düşürülmesinin, adaletsiz düzenin 
yine yolunu bulmasının ve bir ütopyadan adım 
adım inşa edilen korku rejiminin hikâyesi, bu özel 
koleksiyonla hem edebi hem de ebedi varoluşunu 
ortaya koymuş oldu.  
George Orwell, Can Yayınları, 240 s.

KOLEKSİYONERE ÖZEL
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HATA NEREDE?

İnsanlık Sendromu
Doktor Alp Sirman bu kitabında, 
çağımızda insan yaşamına ilişkin 
en temel hataların, yani insanlık 
sendromunun nedenlerini arıyor. 
İşyeri başta olmak üzere tüm yaşam 
alanlarımızdaki köklü sorunların 
yanıtlarını bulmak için bazen 10 yıl 
geriye, bazen de hiç üşenmeden iki 
milyon yıl öncesine gidiyor. Günlük hayatımıza ilişkin 
temel hataları ve bilimsel gerçekleri esprili bir dille 
aktarıyor.
Alp Sirman, Humanist Kitap, 136 s. 

GÖZ ARDI EDİLEN 
HAYATLAR

Krizantemler
Adaletsiz bir toplumda yaşama 
tutunmaya çalışan, haksız 
düzenle uyuşamayan bireylerin 
öykülerini anlatan John Steinbeck, 

“Krizantemler” adlı öyküsünde 
de benzer bir mücadeleyi sürdüren 
insanların hayatlarına ışık tutuyor. 
Steinbeck edebiyatının bütün özgün 
çizgilerini yansıtan eser, kırsalda 
yaşayan bir ev kadınıyla ansızın 
çıkagelen tuhaf bir yabancının 
karşılaşmasını konu ediniyor. 
John Steinbeck, İnka Kitap, 64 s. 

ŞİFA KAYNAKLARI

A’dan Z’ye Tıbbi Bitkiler
Tıbbi bitkilerle tedavi yöntemi yüzyıllar öncesine 

dayanıyor. Ancak “Doğalsa 
zararsızdır” şeklindeki yaygın 
kanı doğru değil. Önemli olan 
doğru bitkinin, doğru kısmının, 
doğru dozda kullanılıyor olması. 

“A’dan Z’ye Tıbbi Bitkiler”, altı 
profesörün tamamlayıcı tıbbın 
onayladığı 224 tıbbi bitkinin 
güvenli kullanım yollarını 
anlattığı önemli bir kaynak 
niteliğinde. Kolektif, Hayy Kitap, 520 s. 

www.iletisim.com.tr iletisim@iletisim.com.tr
vimeo.com/iletisim facebook.com/iletisimyayin twitt er.com/iletisimyayin instagram.com/iletisimyayin

ARALIK 2019

Zor anneleri sınıfl andırmak mümkün müdür? Kaba, il-
gisiz, yargılayıcı anneler, çocuklarının kişilik gelişimini 
nasıl etkiler? Bağımlı ya da hasta bir anneyle büyüme-
nin çocuğa maliyeti nedir? Sınır ihlallerinin, suçlamala-
rın, aşırı taleplerin yetişkinlikte de devam ett iği haller-
de, ilişkiyi tümden kesmek çözüm müdür? Kişi bu yolla 
özgürlüğünü kazanabilir mi? Zor bir anneyle büyüyen 
çocuklar kendileri anne baba olduğunda, çocuklarıyla 
nasıl bir ilişki kurarlar? Kuşaktan kuşağa olumsuz ak-
tarım zincirini kırmak için ne yapılabilir? 

Waltraut Barnowski-Geiser ve Maren Geiser-Heinri-
chs, Zor Anneler’de zor bir anneyle büyüyen kişilere eski 
yaralarından kurtulup yeni bir hayata başlamak için ce-
saret aşılıyorlar. İkili, ayrıca kendi geliştirdikleri özgün 
program yardımıyla, bunu başarmanın somut yollarını 
gösteriyor. Zor bir anneyle büyümek zorunda kalmış, 
geçmişin acı dolu yüklerini hâlâ omuzlarında hisseden 
ve bu ağır mirası geride bırakmak isteyen tüm yetişkin 
kızlar ve oğullar için rehber niteliğinde bir kaynak.

“Zor” bir anne
“zor” bir hayat...

Çeviren: Erol Özbek, Psykne, 192 sayfa
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DENEYİM AKTARIMI

Mesleğim Yazarlık
Yalnız yapılan bir iş olduğunu söylemek sıradan bir ifade olur 

ama roman yazmak, özellikle de uzun 
bir roman yazmak, gerçekten de 
yalnız yapılan bir iştir. Ortaya konulan 
eser birileri tarafından övülebilir ama 
kimse roman yazma işinin kendisini 
değerlendirmez. Bu, yazarın tek başına 
sessizce sırtlanacağı bir yüktür. Haruki 
Murakami, bu mesleği düşünenlere yol 
gösteriyor. 
Haruki Murakami, Doğan Kitap, 208 s. 

DİLE GETİRİLMEYENLER

Sessiz Anlaşmalar
Sessiz anlaşmalar, başkalarıyla ve 
hatta kendinizle olan ilişkinizde pek 
farkında olmadığınız, dile 
getirilmemiş kurallar sorunudur. 
Anlaşmazlıktan kaçınma, korku, 
sorumluluk duyguları veya suçluluktan dolayı 
tartışılmadan, hatta farkında bile olmadan 
kabullenilmeyle oluşur. İlişkileri baltalar, 
mutsuzluğa, tatminsizliğe ve sağlıksız tepkilere 
neden olur. Bu kitap, iç seslere derin bir ses ve güçlü 
bir içgörü kazandırıyor.
Linda D. Aderson, Kuraldışı Yayınları, 208 s. 

TEK BAŞINA YAŞAMAK

Solak Kadın
Peter Handke, hiç değilse bir süre için tek başına 
kalmak isteyen bir kadının öyküsünü anlatıyor 

“Solak Kadın”da. İnsan günün birinde bir 
aydınlanışla uyanıp 
yaşamını değiştirecek bir 
karar verirse, ne olur? Bu 
roman, kocasından ayrılıp 
çocuğuyla birlikte yalnız 
kalmayı seçen bir kadının 
birkaç günlük serüvenini 
anlatıyor. Dramatik olmaktan 
çok olağanlığı, herkesçe 
yaşanabilirliği vurgulayan bir 
hikâye oluşuyla okuyucuyu 
yakalıyor. Peter Handke,  

Kırmızı Yayınları, 76 s.

BİR DEDEKTİF 
HİKÂYESİ

Virane Harita
Kobo Abe’nin “Virane Harita” 
isimli bu kitabı Hiroshi 
Teshigahara tarafından aynı 
isimle beyazperdeye 
uyarlanmış ve dünya çapında 
büyük ilgi görmüştü. Kitaptaki 
kayıp şahıs başvuru sahibinin 
kocasıdır. Altı ay önceki kayboluşundan beri 
kendisinden haber alınamamıştır. Bu gizemli 
hikâyeyi çözmek ise roman kahramanının işidir.
Kobo Abe, Monokl Yayınları, 240 s. 

KARA MİZAH SEVENLERE

Türlü İşlerin Adamı  
Bob Honey

Aktör ve aktivist Sean Penn’in kaleme aldığı kitabın 
kahramanı Bob Honey, görünüşe göre tipik bir Amerikan erkeği 
ama aslında bir kiralık katil. Fosseptik depoları satmak, başka 
ülkelerdeki diktatörler için havai fişek gösterileri düzenlemek 
gibi işler yapıyor. Ama sonra işler karışmaya başlıyor ve gittikçe 
çığırından çıkan Amerikan siyaseti karşısında isyan bayrağını 
çekiyor. Sean Penn, Alakarga Yayınları, 200 s.
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DİJİTAL PRANGALAR

Ağ: Sanal Dünyada  
Gerçek Kalmak

Gönüllü kölelik çağında yaşıyoruz. Her birimiz ağ 
vatandaşıyız artık. Ağa bir kez yakalanınca, onun gerçekliği 

sizin gerçekliğiniz oluverir. “Ağ: Sanal 
Dünyada Gerçek Kalmak”, yaşanmış 
örnekler üzerinden günümüzün bu yeni 
salgınını masaya yatırmakla kalmayıp 
dijital göbek bağımızı nasıl keseceğimizi, 
kendimizi fişten nasıl çekebileceğimizi 
tartışıyor.
Kemal Sayar, Berna Yalaz,  

Kapı Yayınları, 488 s. 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Bir Kadını Öldürmeye 
Nereden Başlamalı?
Hatice Meryem felaketten bir çığlık 
yaratıyor. Güya kınansa da, olağan  
sayılanın korkunçluğunu, olağanlığın 
vahametini hepimizin yüzüne vuruyor. 
Yazar 10 kısa öyküyle erkeklerin 
kadınları öldürme gerekçelerini  bir bir 
sıralarken, okuyucuyu düşündürüyor.
Hatice Meryem, İletişim Yayınları, 84 s. 

YAŞAM BİLGELİĞİ

Kendinle Savaşma Sanatı
“Kendinle Savaşma Sanatı”, size 
duygularınızdan korkmadan yaşamanız, 
geçmişin zincirlerini kırarak 
özgürleşmeniz  ve kendiniz olmanın 
önündeki en büyük engele yani kendinize  
karşı savaştan galip çıkmanız için gerekli 
strateji ve felsefeyi sunuyor. Kendinizi 
tanımak adına yol gösterici bir kitap. 
Fumitake Koga, Koridor Yayınevi, 296 s. 

DÖNÜŞMEK İÇİN

Z - Bir Kuşağı 
Anlamak 
Evrim Kuran, “Kuşakları anlamak; 
geçmişi onurlandırmak, geleceği 
mümkün kılmak için fevkalade 
bir araç. Bir kuşağı anlamak, bir 

dönemi anlamaktır. Bir dönemi anladığınızda 
ise paradigmanın kıskacına sıkışmaktan 
kurtulursunuz. Ve sizin gibi olmayanları kendinize 
ait yargılarla değil, onlara ait gerçeklerle görmeniz 
mümkün olur” diyor. Bu kitap, Z kuşağını anlamak 
isteyenlere rehberlik ediyor. Evrim Kuran, Mundi, 128 s. 

SAYILARLA BARIŞIN

Profesör Stewart’ın 
Matematiksel 
Tuhaflıklar Dolabı 
Matematiğin en heyecan 
verici kısmının okulda 
öğretilmediğinin farkında olan 
profesör Ian Stewart, yıllar 
boyunca ilginç matematik 
bulmacalarını ve öykülerini derledi. Bu kitap, 
mantık oyunlarından geometrik oyunlara kadar bin 
bir çeşit harikalar bulacağınız matematik dünyasına 
eğlenceli bir kapı aralıyor. 
Ian Stewart, Alfa Yayınları, 320 s.  

HAYVANLARLA İLİŞKİMİZ

Sevdiklerimiz, Tiksindiklerimiz, 
Yediklerimiz 
Hayvanlara yaklaşım söz konusu olduğunda 
hepimiz çelişkilerle dolu bir anlayış benimsiyoruz. 
Bazı hayvanlara kalbimizi açarken, diğerlerini 
mideye indiriyor, ötekileri görür görmez ürperiyor, 
insan hayatının değeriyle hayvan hayatınınkini 

karşılaştırırken tutarsız bir 
mantık sergiliyoruz. İnsanlarla 
hayvanlar arasındaki ahlaken 
sorunlu etkileşimleri inceleyen 
Hal Herzog’un ulaştığı 
sonuçları okuduktan sonra 
hayvanlarla ilişkinizi yeniden 
gözden geçireceksiniz.
Hal Herzog, Yapı Kredi Yayınları, 392 s. 

OCAK 2020  PSYCHOLOGIES.COM.TR  25



İŞ HAYATI
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Ofiste kendinize 

Kendinizin ve 
yeteneklerinizin 
farkında olmanız iş 
hayatında başarılı 
olmanızı sağlayan 
tutumları 
geliştirmenize 
yardımcı olur. Kendini 
kabul ettirmek, sınırlar 
çizmek, zorlukları 
aşmak… Profesyonel 
yaşamda bağımsızlık 
ve özgüven 
duygusunu 
güçlendirecek bu altı 
egzersizi 
uygulayabilirsiniz.
Çeviri: Nihan Karahan

 güvenin
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S
ır değil, iş dünyası çalışanlardan her 
zaman daha fazlasını talep ediyor; daha 
fazla esneklik, çeviklik, dayanıklılık, aynı 
zamanda yenilik getirebilme ve kendini 
kabul ettirebilme becerileri. Bu istekler, 
bazıları için uyarıcı bir meydan okuma 
olmasına rağmen, kendine güven eksikliği 

bulunanlar için zorlu birer sınav olabiliyor. “Çoğunluğu 
temsil eden son gruptakiler, görünmezlik ya da aşırı 
adaptasyon kartını oynamaya eğilimlidirler, bu da fiziksel 
ve psikolojik enerji anlamında çok pahalıya mal olur. Aynı 
zamanda yönlendirici ve küçümseyici bir yönetimin 

‘kıracağı’ ilk kişiler de onlar olur. İş hayatında devamlı 
kullanılacaklarından bahsetmiyorum bile.” Bu sözleriyle 
özgüven ve özfarkındalığın iş hayatındaki önemini 
vurgulayan kariyer koçu Latifa Gallo’ya göre, kişinin 
kendilik bilincine ve yeteneklerine olan güveni düzenli 
alıştırmalar yaparak gelişebiliyor. Bu alıştırmalar kişinin 
hem özgüven eksikliği kısırdöngüsünden kurtulmasını, 
hem de zedelenmiş özgüvenini onarmayı amaçlıyor. 

360° pozitif
En az beş kişiye (isterseniz 10’a kadar çıkabilirsiniz) 
özünde şu mesajı içeren bir e-posta gönderin: Bir 
özfarkındalık veya kişisel gelişim çalışmasının bir 
parçası olarak, benim için şu iki soruyu cevaplamanı rica 
ediyorum: 

Sende pozitif bir iz bırakmış olduğum bir veya birkaç 
olayı benimle paylaşabilir misin? 

Hangi koşullar altında hangi yetenek, beceri veya 
niteliklerimin ortaya çıkmış olduğunu bana kısaca 
anlatabilir misin?
Gelen yanıttan doğan pozitif enerji akışını özümsemek 
için kendinize zaman ayırın ve bedeninizde hissedin. İlk 
seferde kendinizi sıkılmış, hatta rahatsız hissedebilirsiniz. 
Bu duyguyu kabullenin ve onu bir sebeple veya geçmiş bir 
durumla ilişkilendirmeye çalışın. Örneğin ailenizden övgü 
alıyor muydunuz? Size nasıl hitap ediyorlardı?
Konuştuğunuz kişinin bahsettiği ana geri dönün ve 
e-postada anlatılan yeteneği ve kaynağını harekete 
geçirdiğiniz anı tekrar yaşayın. Bu anı tamamen 
sahiplenin. Gurur, başarı ve yetkinlik hislerini tadın. 
Bu e-postaları yazdırın ve düzenli olarak tekrar okuyun. 

Özellikle kendinizi zayıf hissettiğinizde ve iş görüşmesi, 
proje sunumu gibi geçilmesi gerekli sınavlar öncesinde bu 
yönteme başvurabilirsiniz.

Yetenekler ve başarılar kalkanı
Bir dosya kağıdı alın ve içi üç parçaya bölünmüş bir kalkan 
çizin. Sağdaki kısma, 360° pozitif alıştırmasından ortaya 
çıkan üç niteliğinizi yazın. Soldaki bölüme, üç yeni veya 
daha eski başarınızı yazın. Son olarak da, ortaya veya 
ikisinin altındaki kısma, özellikle takdir ettiğiniz bir 
kişinin (ünlü ya da değil) ismini yazın ve onda çok değerli 
bulduğunuz özellikleri listeleyin.
Bu kalkanı gözünüzün önünde tutun. 360° pozitif 
alıştırmasındaki mektupların yanında olsun ve 
yazdıklarınızı düzenli olarak okuyun. Hayran olduğunuz 
kişiye atfettiğiniz özelliklerin içinizde taşıdığınız ancak 
şu an muhtemelen uykuda yani özfarkındalık alanınız 
dışında olduğunu unutmayın.

Köklenin ve büyüyün
“Ağaç” ismi verilen bu alıştırma, hareket enerjisini 

kullanmaya geçmeden önce köklenmeyi, merkezlenmeyi 
ve devinim sağlamayı amaçlıyor. İşe gitmeden önce 
her sabah uygulanabilen bu alıştırma, sizi zorlayan 
imtihanlardan önce de çok etkili (toplum önünde 
konuşma, göz korkutucu yüz yüze bir görüşme vb.). 
Tercihen çıplak ayak, gözleriniz kapalı, omuzlarınız 
gevşemiş şekilde ayakta durun. Ayaklarınızın yerle temas 
edişini hissedin. 
Ayaklarınızın tabanından toprağın derinliklerine giden 
köklerin çıktığını ve toprağın gücü ve enerjisinden 
beslendiklerini hayal edin. 
Bu enerjinin alnınıza kadar yükseldiğini, ayaklarınızdan 

Gerektiğinde sizin 
için yanlış olacağını 

düşündüğünüz tekliflere 
“Hayır” diyebilmeyi 

öğrenmek önemlidir. 
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başınıza tüm bedeninizin bu enerjiyle ışıldadığını 
hissedin. Bu histe bir süre kalın. 
Derin bir nefes alın. V şekli oluşturacak şekilde kollarınızı 
yanlara doğru kaldırın. Enerjinin parmak uçlarınıza 
kadar yayıldığını hayal edin. Bu dikey pozisyonda 
köklerinizi sağlamlaştırdıktan sonra, rüzgarın gövdenizi 
ve yukarıya kalkık kollarınızı soldan sağa ve ileri geri 
hareket ettirdiğini hayal edin.
Duruşunuzdaki esnekliği ve katılığı hissedin.  

Andaki ihtiyaçlarınızı belirleyin
Bu içgörü alıştırmasının amacı, net talepler 
ortaya koymayı başarabilmek için ihtiyaçlarınızı 
belirleyebilmektir. Doğru davranışları benimsemek ve 
gerektiğinde sizin için yanlış olacağını düşündüğünüz 
tekliflere “Hayır” diyebilmeyi öğrenmek önemlidir. 
Örneğin çalışma ritminizi düşürmek istediğiniz bir 
dönemde olmanıza rağmen yeni bir dosyayı kabul etmek 
gibi bir durumda bunu yapabilirsiniz. 
Sessiz ve sakin bir yer seçin, rahatça oturun ve gözlerinizi 
kapatın. 
Dikkatinizi nefesinize verin. Omuzlarınızı gevşetin ve 
rahatlamak için birkaç dakika kendinize ayırın.
Ardından nelere ihtiyacınız olduğunu kendinize sorun. 
Soruyu kendinize yüksek sesle de sorabilirsiniz. Örneğin 
ihtiyacınız zaman, saygı, destek, bilgi, eğitim, zam, 
sessizlik, dinlenme veya daha iyi bir iletişim olabilir. Neye 
ihtiyacınız olduğunu kavradıktan sonra bunu yazıya 
dökün: “Gerçekten …… ihtiyacım var.” Ardından ilk somut 
adımı nasıl atabileceğinizi kendinize sorun. Harekete 
geçmek içinse bir sonraki alıştırmaya geçin.

DESC* yöntemi
İngilizce “describe” (tanımlamak), “emotion” (duygu), 

“solution” (çözüm) ve “conclusion” (sonuç) kelimelerinin 
baş harflerinden oluşan DESC, aynı zamanda “describe” 
kelimesinin kısaltmasıdır. Bu yöntem, tüm güçleri kendi 
tarafınıza çekerek harekete geçmenizi sağlar. Güven 
eksikliğinin sadece sorunları daha da kötüleştiren 
kaçınma veya boyun eğme gibi davranışları benimsemeye 
yol açtığını akılda tutmak gerekir. Söz konusu önemli 
günden önce evde kendi kendinize DESC alıştırmasıyla 
antrenman yapabilirsiniz. Tıpkı bir aktör gibi birçok kez 
prova yapmaktan çekinmeyin. 
Tanımlayın: Değişmesini görmeyi istediğiniz durumu 
mümkün en nesnel şekilde tanımlayın (Örneğin size 
saygısızlıkta bulunuldu, görmezden gelindiniz). Olayların 
nesnel olarak tanımlanması hem yükselen duygulara 

baraj tutmanın hem de muhatap karşısında kendini eşit 
ve kontrolde konumlandırmanın çifte avantajına sahiptir.
Duyguyu bulun: Eğer incinmiş, hor görülmüş, ihmal 
edilmiş hissetmişsek, duygularımızı kelimelere dökmek 
duygusal yükü boşaltmamızı ve de saygı duyulmamızı 
sağlar. Bu aynı zamanda diğerlerine de suçlanmadıkları 
veya saldırıya uğramadıkları mesajını vererek onları bu 
duyguda yer almaya davet eder.
Çözüm arayın: Çözüm, sizin için tatmin edici olmayan 
bir durumun değiştirilmesiyle ilgilidir. Muhatabınıza 
ihtiyacınızı ifade edin ve mümkünse birlikte bir çözüm 
arayın. Ayrıca öncesinde sessiz bir yerde oturup andaki 
ihtiyacınızı karşılayabilecek şeyler ve eylemde bulunmak 
için tercih edebileceğiniz yollar hakkında düşünmek için 
kendinize zaman ayırabilirsiniz. Bunları yazmak önem 
sırasına göre düzenlemenizi ve sıralamanızı sağlar. Size 
fikrini verecek, aydınlatacak bir yakınınızdan da destek 
alabilirsiniz.
Sonuçları anlatın: Diğer kişiye bu değişikliğin size, 
ilişkinize ve şirkete getireceği tüm faydaları anlatın. 

Yargıcı yorun
Bir dosya kağıdı alın ve ikiye bölün.
Sol tarafa olumlu bir onaylama yazın. Örneğin, “Bu görevi 
gerçekleştirebilecek kapasiteye sahibim”, “Bu toplantıda 
konuşmayı başaracağım”, “Beni çekindirmelerine artık 
izin vermiyorum”. Bu, gerçekleştirmek istediğiniz bir 
proje de olabilir (şirket veya pozisyon değişikliği, bir 
eğitim veya maaş artış talebinde bulunmak). Olumlu 
onaylama ifadesini ya da gerçekleştirmek istediğiniz 
projeyi yazmaya devam edin. İç dünyanızdaki negatif 
yargıç olumlamalara müdahale etmek için ortaya çıkar.
Yargıç ortaya çıktığında, sayfanın sağ tarafına geçin ve 
tüm negatif düşünceleri tükenene kadar yazın. 
Ardından sol sütuna geri dönün ve yargıç tekrar belirene 
kadar olumlu onaylamayı veya gerçekleştirilecek 
projeyi yazmaya devam edin. Zihninizde sadece olumlu 
onaylama veya proje kalana ve yargıç zihninizi terk edene 
kadar yazmaya devam edin. Sonunda büyük harflerle 

“Başardım ve kendimle gurur duyuyorum!” yazın ve 
birkaç kez okuyun.  
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yetişkinliğe 
Ergenlikten

N
e tam ergen ne de tam yetişkin... 18-25 yaş 
arasındaki gençler, aileleriyle aynı çatı altında 
yaşarlar, okula giderler veya iş aramaya başlamış 
olurlar. Günümüzde bu yaş grubu için, “genç 
yetişkinler” terimi kullanılır. Ergenlikten 
yetişkinliğe geçişte birey, bağımsızlaşma arzusu 
ile ebeveyninin kanatları altında olmanın verdiği 

güven hissi arasında gidip gelir. Hem her işin üstesinden gelirler hem 
de kararsızdırlar. Genellemeler her zaman indirgemeci ve karikatürize 
edici olsa da genç yetişkinler şaşırtıcı bir şekilde ailelerine yapışık 
olabilirler. Peki, onları boğmadan bağımsızlıklarını bulmaları için nasıl 
yönlendirebiliriz? Başka bir deyişle, kendi kanatlarıyla uçmalarını nasıl 
sağlarız?  
Öncelikle şunu unutmayın ki çocuğunuzun ergenlikten çıkması 
için yardıma ihtiyacı var. “Bunun için ebeveynlerin yardımcı olmayı 
istemesi gerekir” diyor klinik psikolog Philippe Hofman. Ergenler G
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Yetişkinliğe adım atarken kişinin kendisi için 
doğru kararları vermeyi, başkalarına saygılı 
davranmayı, tutku ile fanteziyi birbirinden 
ayırmayı öğrenmesi gerekir. “Sorumlu birey” 
olabilmek, zor bir yoldan geçer. Ebeveynler, 
yetişkin olma yolundaki çocuklarına bu geçiş 
döneminde nasıl yardımcı olabilirler?  
Derleyen: Hazal Louze

ÇOCUK--  ERGEN
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ERGENLİKTEN YETİŞKİNLİĞE 

üzerine uzmanlaşmış olan Hofman mizah ve sağduyuyla 
birlikte, modern ailelerin ve içlerinde barındırdıkları 
duygusal, karmaşık ve çelişkili bağların tablosunu çiziyor. 
Hofman şöyle diyor: “Zamane ebeveynlerini ‘ayrık-yapışık’ 
diye tanımlıyorum. Bu ebeveynler kendi hayatlarına 
odaklanabilmek için ailelerinden, geleneklerinden ve 
zorunluluklarından zamanında kopmayı başarmışlar, 
ancak kendi çocukları söz konusu olduğunda, onlarla 
bağımlılık ve gerginlik içeren ilişkiler kurmaya yatkınlar. 
İçinde yaşadığımız güvensiz ve istikrarsız dünyada 
ebeveynlerin güvenli ve uzun soluklu bağ kurabildikleri 
tek kişi çocukları.” O yüzden anne ve babalar bu bağları 
korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Maddi, manevi 
her türlü desteği çocuklarına veriyorlar. Bu durum 
çocuklarını kırılganlaştırmasına rağmen, rahatları için her 
şeyi yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla gençler de bu 
güvenli limandan uzaklaşmak ve dış dünyadaki sorunlarla 
yüzleşmek istemiyorlar.

Sorunlarla başa çıkmayı öğretin
Çocuklar ve ergenler üzerine uzman olan kişiler, 
ebeveynlerin ikiyüzlülüğünün farkında olsalar da bunu 
asla onaylamıyorlar. Çocuk psikiyatrı ve aile terapisti 
Anne-Catherine Pernot-Masson, “Ebeveynler duygusal 
ve maddi desteklerini vermeye devam ettikçe, genç birey 
içindeki yetişkini ortaya çıkarmakta o kadar gecikir. Başka 
bir deyişle, geleceğin doğru ebeveyn profili bu yüzden 
gençte oluşmaz” diyor. Çocuğu risklerle, sorunlarla 
tanıştırmadığımız sürece çocuk daha da kırılgan hale 
gelir. Çünkü kendi potansiyelini gösterip sorunları tek 
başına çözmeyi öğrenmemiş olur. “Olgunlaşma” süreci 
ebeveynlerin sürekli müdahalesiyle kesintiye uğrar. “En 
kötüsü de, ebeveynler hatalarının farkına varıp hiçbir 
sorun çözme yetisi gelişmeyen genci birden bire tek başına 
bırakırlar” diyor Pernot-Masson. 
Sorunlarla başa çıkmak, doğru kararlar vermek, özerk 
düşünce mekanizması geliştirmek, kendine ve başkalarına 
saygı duymak... İşte bunlar, psikologlara göre “sorumlu 
birey” olmanın ana gereksinimleri. Bu gereksinimlerin 
hepsinin hedefi ise aynı: Başkalarını unutmadan kendinden 
sorumlu olmak. Çocuk psikiyatrı Patrice Huerre, “Tüm 
bunlar, gencin idealleriyle hayatın gerçekleri arasında 

uzlaşma yakalayabilmesi için, yapabileceklerinin ve 
yapamayacaklarının farkında olmasını sağlar” diyor.
 
 
Hayatın sembolik aşamalarının 
farkında olun
Ergenin hayatının tam da bu aşamasında ebeveynin doğru 
mesafeyi bulması gerekir. Ancak çelişkili davranışlarıyla 
ebeveynler farkında olmadan çocuklarını tuzağa 
düşürürler. Psikiyatr ve psikanalist Alain Braconnier, 
ebeveynlerin çocuklarına ne yazık ki hem “Artık koca 
insan oldun” hem de “Bunu yapabileceğine emin misin?” 
gibi çelişkili ifadeler kullandığını söylüyor. Braconnier 
ebeveynlere, çocuklarının yetişkinliğe atılmasına yardım 
etmeleri için sembolik aşamaların bilincinde olmalarını 
tavsiye ediyor. Elbette çocuklar artık geleneksel törenlerle 
yetişkinliğe adım atmıyorlar, fakat günümüz toplumunda 
bazı aşamalarla yetişkinliğe doğru ilerleniyor. Örneğin 
lise diploması, sürücü ehliyeti, 18’inci yaş günü, ilk 
staj veya ilk iş gibi aşamalarda, aile içinde küçük çaplı 
kutlamalar düzenlenebilir ve çocuğa şu mesaj verilebilir: 

“Sen artık hayata atılıyorsun, yetişkinlerin tarafına 
geçiyorsun.” Geçişlerin bu şekilde sembolleştirilmesi 
gencin, bazen gelişmeleri önemsemiyormuş gibi görünse 
de, kendini değerli hissetmesini sağlar ve anne-babayı 
çocuğuyla arasındaki ilişkiyi yeniden inşa etmeye zorlar. 

Gerçekle yüzleştirin
Gencin sorumluluk kavramının ne kadar farkında 
olduğunu görmek için hayata atılmasından daha iyi 
bir yol yok. Patrice Huerre, “Zorluklarla yüzleşmeden, 

>>

“Ebeveynler duygusal 
ve maddi desteklerini 

vermeye devam ettikçe, 
genç birey içindeki yetişkini 

ortaya çıkarmakta  
o kadar gecikir.”   

Anne-Catherine Pernot-Masson,  
çocuk psikiyatrı
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başarısızlığı da, başarıyı da tatmadan kapasitemizi nasıl 
bilebiliriz?” diyor. Gençler ebeveynlerinin müdahalesi, 
yardımı olmadan dış dünyayla baş edebilmeliler. Çocuk 
psikiyatrı Huerre konuyla ilgili şöyle devam ediyor: 

“Örneğin evrak işlerini, bürokratik işlemleri tek başına 
halledebilmeli. Sağlık sorunlarını kendi aşabilmeli. Evde 
tek başına bırakılabilmeli ve ebeveynler onlarsız tatile 
çıkabilmeli. Tamir işlerinde onlardan yardım istenmeli, 
maaşlı staj bulmaları için cesaretlendirilmeli. Ayrıca 
başarılı olduklarında veya bir işi doğru yaptıklarında 
onları takdir etmek, ihtiyaç hissettiklerindeyse küçük 
tavsiyeler vermek gerekir.” İçinde yaşadığımız tüketim 
çağının nesli olan bu gençler olabildiğince az bir hata 
payıyla tek başlarına bütçe bilinci edinmeliler. 
Bunun yanında, görev ve meşru karşılık kavramları 
ebeveyn için halen geçerlidir. Bunu Anne-Catherine 
Pernot-Masson şöyle açıklıyor: “Çocuğunun öğretim 
hayatı boyunca ihtiyaçlarını karşılamak aile için yasal 
zorunluluktur. Elbette başarısızlıklarını, hatalarını, hatta 
sınıfta kalmalarını kabul edebiliriz ama sınav notlarını 
da takip etmeliyiz. Eğer ebeveynle çocuk arasındaki bu 

‘anlaşma’ bozulursa, ‘Artık okulun için para vermeyeceğim’ 
demeye ve sözünün arkasında durmaya hazır olunmalıdır.” 
Suçluluk duygusu veya gerginlik hisseden ebeveynlere 

motivasyonlarını geri kazandırmak 
için psikologlar, gençlerin ailelerinin 
ne yaptığını bilir halde davrandıklarını 
görmeye ihtiyaç duyduklarını söylüyor. 
Çocuklar ebeveynlerinden sağduyulu ve 
serinkanlı duruş görürlerse, hayatlarını 
yönetmek ve bir yetişkine dönüşmek 
için gereken en iyi yöntemleri kendi 
içlerinde aramaya daha sağlıklı bir 
şekilde devam edebiliyorlar. 

Kurallar koymaya 
devam edin
Aile çatısı, ne yaramaz çocuklara katı 
kuralların koyulduğu ne de çocukların 
yan gelip yattığı bir yerdir. Philippe 

Hofman, ebeveynlerin aile hayatındaki kurallar üzerinde 
istikrarlı ve açık olması gerektiğini söylüyor. Ebeveynler 
önce aralarında, çatışmaya sebep olmayacak, uyum 
içeren bir anlaşma sağlamalıdır. Böylece reşit olan 
ama onlarla yaşamaya devam eden çocuklar, anne ve 
babanın arasındaki çatışmadan faydalanamazlar. Peki, 
bu neden önemli? Çünkü ailesiyle yaşayan genç, beraber 
yaşama kuralları gereğince ev işlerine yardım etmeli ve 
asgari görgü kurallarına uymalıdır. Eve geç gelecekse, 
ailesine haber vermeli; yemeğe yetişemediyse, özür 
dilemeli; evin kurallarını değiştirmeye veya yok saymaya 
kalkmamalıdır. “Ebeveynler günlük hayatlarının 
çocukları etrafında şekillenmediğini de onlara 
göstermeliler. Bu tutum hem onların hem çocuklarının 
iyiliğine olur. Evdeki her bireyin arkadaşları, hobileri, 
alışkanlıkları olduğu gibi zaman zaman beraber de vakit 
geçirilmelidir.”
Anne-Catherine Pernot-Masson’a göre, evdeki 
kurallar çiğnendiği takdirde cezalandırma da olmalı. 

“Cezalandırma, gençlerin yetişkin olma yolunun ne 
kadarını kat ettiklerini ve geriye ne kadarı kaldığını 
ölçmelerine yarar. Çünkü bu yaşlardaki gençler, ‘Ben artık 
büyüdüm’ tavrını takınmaya çok yatkındır. Örneğin genç, 
ailesine ait arabayı kullanırken zarara sebep olduysa, tüm 
tamir giderlerini karşılaması ve arabayı kullanmasının bir 
süre yasaklanması gerekir.” 
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Kalp atışları hızlanıyor, 
nefesleri kesiliyor, telaşa 
kapılıyorlar. Arzuladıkları 
nesneler onlarda ilk 
görüşte aşk etkisi 
yaratıyor. 
Koleksiyonerlerin 
nesnelerle kurdukları 
bağ hayatlarının 
dengesini 
değiştirebiliyor.  
Peki, ya sınırlar 
zorlanırsa? 
Yazı: Hüma Kaya

Fotoğraflar: Erhan Tarlığ

bağımlılık mı?
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Koleksiyonerlik: 

Tutku mu, 

DAVRANIŞ
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SAYILARLA 
KOLEKSİYONERLER
Koleksiyonerlerin %73’ü erkek 
%27’si kadınlardan oluşuyor.
%50’si koleksiyona 4-15 yaş 
aralığında başlıyor.
Koleksiyonerlerin çoğunluğu 
bütçelerinin %5’i ile  
%20’sini bu işe ayırıyorlar.
%9’u parayı değerlendirmek 
olarak görüyor.
%90’ı düzenli olarak 
koleksiyonu ile ilgileniyor ancak 
geçirilen zaman toplam 
eğlencenin %10’u ile 
%100’ü arasında değişiyor.
%60’ı arkadaşlarına 
koleksiyonunu gösteriyor.  
%20’si ara ara, %20’si hiçbir 
zaman göstermiyor.



K
oleksiyon yapan 
akademisyen 
Sinan topladığı 
parçalar için, 

“Onlarla herhangi 
bir insanla 
kuracağımdan 

daha yakın ve özel bir ilişki 
kuruyorum” diyor. Tüm 
koleksiyonerlerde bu tutku farklı 
şekillerde tezahür ediyor: Çılgın 
bir şekilde biriktirme ya da seçici 
tercihler yapma, büyük veya küçük 
nesnelere yönelme, sanatsal veya 
ticari ayrımlar yapma. Bazısı yeni 
akımları takip ediyor, bazısı ailesinin 
koleksiyonunu devam ettiriyor. 
Harcamalarını daha ılımlı yapanlar 
da var, tüm maaşını koleksiyonuna 
yatıranlar da. Her birinin tek bir 
ortak noktası var: İstediklerini 
bulduklarında aynı sevinci, sahip 
olamadıklarında aynı hayal 
kırıklığını yaşıyorlar. Adeta gerçek 
bir aşk.
Koleksiyon tutkunları, hayat 
amaçlarına dönüşen doyumsuz 
sahip olma ve biriktirme dürtülerini 
açıklamakta zorlanabiliyorlar. Peki, 
nesnelere duyulan bu aşk nereden 
geliyor? Amerikalı psikanalist 
Werner Muensterberger bunun 
çocukluğa dayandığını söylüyor. 
Doğduğunda bebek kendisiyle annesi 
arasında ayrım yapamaz ve onunla 
iç içe geçmiş bir halde yaşar. Bir gün, 
ondan uzaklaşabileceğini anlar ve 
gerçek bir travma ortaya çıkar, bu 
kaygı ve korkuyu yenmek içinse 
genellikle etrafındaki bir nesneyi 
alıp yakınında tutar. Psikanalist ve 
çocuk doktoru Donald W. Winnicott 
buna “geçiş nesnesi” adını veriyor ve 
şöyle açıklıyor: “Bebeğin vücudunun 
bir parçası olmayan ama aynı 
zamanda dış gerçekliğe ait olduğu da 
henüz tam olarak fark edilemeyen 
bir nesnedir bu.” Bu obje (çıngırak, 
bez bebek, battaniye vb.) çocuğun 
dışarıya açılmasıdır. Yalnızlık 
korkusunu rahatlatmaya yardımcı 
olurlar. Werner Muensterberger’e 

göre, her koleksiyoner sahip olduğu 
nesnede geçiş nesnesinin gücünü 
bulur. 
Bazı koleksiyonerlerin bir özelliği de 
doyumsuzluktur. Zevkleri değişse ve 
farklı nesneler toplamaya başlasalar 
da hiçbir zaman biriktirme 
güdüsünden kurtulamazlar. Ancak 
bu obsesif kompulsif bozuklukla 
ilişkili değildir. Psikiyatr Robert 
Neuburger, “Hepimiz kompulsifiz” 
diyerek açıklıyor. Tabii bu herkeste 
farklı seviyelerde ortaya çıkıyor. 
Koleksiyonerlik ne patolojik bir 
durum ne de bir hastalık. Hatta 
koleksiyonerlik için kişinin kendini 
tedavi etme yöntemi dahi denebilir. 
Psikolog Henri Codet, 
koleksiyonerliğin dört psikolojik 
özelliği olduğunu belirtiyor: Sahip 
olma tutkusu, spontane hareket etme 
ihtiyacı, kendini aşma antrenmanı 
ve sınıflandırma eğilimi. Codet, 

“Tüm bu özellikler çocuklarda 
var. Belki de bu özelliklerin 
yetişkinlik döneminde devam etmesi 
koleksiyoneri ortaya çıkarıyor” diyor. 
Bu arzu ilk olarak 7 ile 12 yaş arasında 
ortaya çıkıyor. Entelektüel olarak 
dış dünyadaki öğeleri sınıflandırma 
ve mantıksallaştırmaya ihtiyaç 
duyuluyor. Aynı zamanda bu yetişkin 
dünyasını ölçmenin de ilk basamağı 
oluyor. Prensip olarak ergenlikle 
birlikte bu eğilim kayboluyor. Eğer 
yetişkinlikte de devam ediyorsa, 
bir şey ekleniyor: Tutku. Gerçek 
koleksiyoner buradan geliyor.

Nesnelerin bir ruhu  
var mı?
Koleksiyonun içeriği ne olursa olsun 
koleksiyoner için özel bir anlamı 
vardır. Nesneye verilen değer onun 
nadirliğinden veya kıymetinden 

“Koleksiyonumdaki parçalar 
bana insanlardan daha yakın.” 

Sinan, akademisyen

kaynaklı değil ruhun bir yansıması 
olmasındandır. Örneğin bez bebek 
veya oyuncak araba toplamak 
çocukluğa bağlanma olabilir, 
koleksiyon aracılığıyla bir regresyon 
yaşanır. Siyasi afişleri toplamak 
yaşanmış geçmişe ve toplumsal 
bilinçdışına fiksasyonu; tarihi 
nesneleri aramak tarihe sığınmak 
ve şimdiki zamandan izole olmak 
anlamına gelebilir. Bununla beraber, 
bu aralıksız sahip olma arayışı yeni 
öğeleri tamamlayarak kendilik 
imajını restore etmek anlamına da 
mı geliyor diye kendimize sorabiliriz. 
Bu durumda koleksiyonerlik, 
narsisistik bir değer bulmadır. 

Ya bağımlılık kontrol 
edilemez hale gelirse?
Koleksiyonerler sonsuz çeşitlilikte 
nesneler arasında çok nadiren 
ayaklarına pranga takılmışçasına 
hapsedilmiş hissederler. Etnolog 
Claude Frère-Michelat, “Büyük 
bir çoğunluk kendini özgür ve 
mutlu hissediyor. Tutkularından, 
konuyu derinlemesine bilmekten 
gurur duyuyorlar” diyor. Bu durum, 
narsisistik değerlendirme hipotezini 
vurguluyor. Peki, yakınlarına hayatı 
zehir edenler bu konu hakkında ne 
düşünüyor? Psikiyatr ve psikanalist 
Robert Neuburger, “Koleksiyon 
amacını aştığında davranışlar 
tehlikeli bir hal alıyor. Tutku, 
idareyi ele geçiriyor ve koleksiyoner 
gerçeklik kavramını yitiriyor. 
Tabii bunlar çok nadir yaşanan 
durumlar. ‘Normal’ koleksiyonerler 
herhangi bir rahatsızlıktan şikâyetçi 
olmasalar da koleksiyon tutkuları 
peşlerini bırakmıyor. Bu da bir nevi 
bağımlılık ama daha sempatik” 
diyor.
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Ömer Atakan, içmimar 

“İstediğim parçayı koleksiyona katınca rahatlıyorum”
“İlkokuldayken pul koleksiyonum vardı, 2000’lerin 
başına kadar devam ettirdim. Bunun yanında, ders 
kitaplarının arasında Mister No, Zagor, Judas, Alaska 
gibi Fümetti’leri okurdum, onların fasikül ve 
albümlerini biriktirirdim. Sonraları filmlerin 
Amerika’yla aynı tarihlerde vizyona girmesi ve evlere 
videonun da girmesiyle sinema daha önemli bir yer 
tutmaya başladı hayatımda. Bu şekilde çizgi romandan 
sinemaya bir kayış oldu. Roger Moore’un James Bond’u 
canlandırdığı ‘Beni Seven Casus’ filmini 1982 yılında ilk 
kez betamax videoda izleyip hayran olmuştum. James 
Bond koleksiyonumun ilk parçası, 1980’lerden kalma 
‘Ay Harekâtı’ filminin video kasetidir. 
James Bond, 1962 yapımı ilk film olan ‘Dr. No’dan bu 
sene vizyona girecek olan 25’inci film ‘No Time To Die’a 
kadar 58 senedir bir popüler kültür ikonu olarak 
hayatımızda. Bu denli uzun bir geçmişi olan bir 
konunun koleksiyonunu yapmak da beni ayrıca tatmin 
ediyor. Koleksiyon toplamanın kesinlikle sonu yok. 
Aslında bu bir çeşit terapi. Bende olmayan, istediğim bir 

parça gördüğümde, mutlaka onu edinmem gerekiyor. 
1000 parçanın üzerinde bir James Bond koleksiyonum 
var. Her ne kadar yer problemi olsa da, bu bir saplantı 
haline geliyor ve onu temin edip koleksiyona katınca 
rahatlıyorum.
Koleksiyon dünyasında bir laf vardır; ‘Bir şeyi alırken 
bir kere düşünürsün, almazsan bir ömür boyu’ diye. Çok 
doğru bir sözdür. Koleksiyonuma bir parça eklemek için 
gece yarısı arabaya atlayıp, başka bir şehre gidip, 
parçayı alıp dönebilir veya tatil için ayırdığımız parayı o 
parçayı almak için verebilirim. 
Bir şeyi biriktirmek, sergilemek ve araştırıp tüm 
detaylarını öğrenip ilgisi olan insanlarla paylaşmak 
gerçekten mutluluk hormonu salgılatabiliyor insana. 
Koleksiyonla ilgili bir grubumuz var, onlarla 
buluştuğumuzda tamamen koleksiyon ve sinema 
üzerine konuşuyoruz, kimi Tintin, kimi Star Wars, 
kimisi de E.T. koleksiyoneri. Konu popüler kültür ve 
koleksiyon olduktan sonra vakit nasıl geçiyor 
anlamıyoruz.”

OCAK 2020  PSYCHOLOGIES.COM.TR  37



“Küçüklüğümden beri hep bir şeyler biriktirdim; 
pul, şişe, seksek oynadığım gıcır taşlar… Bunlara 
koleksiyon demek elbette söz konusu değildi, ancak 
biriktirme ve saklama dürtüleri bende hep vardı. 
Şimdiyse kendimi ‘fotoğraf koleksiyoncusu’ olarak 
tanımlayabilirim, 2000 yılından beri bu koleksiyonu 
topluyorum. O yıllarda Mimar Sinan Üniversitesi 
Fotoğraf Bölümü’nde okuyordum ve ders olarak 
Osmanlı dönemi fotoğrafçılığını seçmiştim. Tam da 
bu sırada bir arkadaşım elinde oldukça eski, 
yıpranmış bir fotoğrafla geldi, bir sahafta bulmuş. O 
gün benim için dönüm noktası oldu, çünkü bu 
fotoğrafların istenirse bulunabileceğini fark ettim. 
Yıllar süren sahaf, bitpazarı, eskici ve müzayede 
kovalamacam sonucunda, binlerce fotoğraf, sayısız 
efemera ve çok fazla olmasa da üçboyutlu objelerden 
oluşan bir koleksiyona sahibim. Koleksiyonumdaki 
nadir bulunan parçalar bende heyecan ve korku 
duygusu uyandırıyor. Onların başlarına bir şey 
gelmesinden, deprem veya yangın anında yok olup 
gitmesinden korkuyorum. Sahip olmak istediğim 
yeni bir parça bulduğumda çok heyecanlanıyor ve 
hemen fiyatını öğrenmek istiyorum, çünkü 
heyecanımı devam ettirecek, ona sahip olup 
olamayacağımı belirleyecek tek kriter fiyatları 
oluyor. 
Kendime koleksiyonum için bazı sınırlar koysam da, 
periyot ve başlık olarak geniş bir alan seçtim: 
Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi stüdyoları. 
Onca yıl boyunca açılıp kapanan stüdyoları 
düşünün, bir de buralarda çekilen fotoğraf sayısını… 
Dolayısıyla koleksiyonu toplamaya daha uzunca 
süre devam edeceğim. Koleksiyonumdaki tüm 
parçalar benim için kıymetli olmakla birlikte, ilk 
profesyonel fotoğraf sanatçımız Naciye Hanım ile 
ilgili birikimleri çok önemsiyorum. Bu konuyla ilgili 
bir sergi ve kitap çalışmasına başladım. Paylaşmak 
güzel şey. Eğer paylaşmaktan rahatsızlık 
duyuluyorsa, o zaman psikologların hastalıklı bir 
tutum olarak değerlendirdikleri bir 
koleksiyonculuktan söz ediyoruz demektir. 
Koleksiyonculuk bilinçle yapılırsa terapötik bir 
hobidir, ancak amaçsız ve kontrolsüz bir devinimle 
yapılıyorsa, elbette bu hastalık boyutundadır.”

Gülderen Bölük,  
fotoğrafçı, yazar 

“Koleksiyonumdaki nadir 
parçalar bende heyecan ve  

korku duygusu uyandırıyor”

38 PSYCHOLOGIES.COM.TR OCAK 2020

KOLEKSİYONERLİK: TUTKU MU, BAĞIMLILIK MI?



Merih Akoğul, fotoğrafçı, yazar

“Koleksiyon insan ruhunun ipuçlarını barındırır”
“Küçük yaşlardan itibaren bir şeyleri toplamayı 
severim. Bu ilkokulda gazoz kapağı ve puldu. Kalem, 
defter ve kitaplara ise her zaman ilgim vardı. İlkokulda 
beş buçuk günlük harçlığımı pazartesi sabahları 
aldığım pullarla kırtasiyeci Şefik’e bırakırdım. Sonra 
bütün haftayı aç ve susuz geçirirdim. Biriktirmenin 
fedakârlık olduğunu o günlerden biliyorum. Hissetmek, 
aramak, bulmak, mezatlarda vuruşmak ve sonunda 
malzemeyi satın almak (ya da bırakmak) işin parçası. 
Her ilgi alanının kendine göre dinamikleri ve bedelleri 
var. Ama parçayı görme, almaya niyetlenme ve sonuçta 
sahip olmanın heyecanını yaşamak güzel bir süreç. 
Koleksiyoner olmanın bütün keyfini sürüyor, çilesini de 
çekiyoruz. En önemli iki koleksiyonum dolmakalem ve 
jilet. Bir koleksiyonda içindeki parçanın adedi değil, size 
verdiği mutluluk önemlidir. Jiletlerime bakmak, onları 
dizmek, çeliğin tarihini yeniden düşünmek ve kabında 
(zarfında) yer alan grafiklerin estetiğini incelemek, 
benim için büyük haz nedenleri. Yaptığınız 
koleksiyonları söyleyince bazen yadırganıyorsunuz. 

Resim koleksiyonu, pul koleksiyonu yapıyorum ya da 
model lokomotifler topluyorum dediğiniz zaman doğal 
karşılanıyor. Ama jilet topluyorum dediğiniz zaman 
şöyle bir bakıyorlar. Ben bu keskin nesneleri fetiş 
objelerim olarak koleksiyonculuğumun en üst 
noktasına koyuyorum. Koleksiyon insan ruhunun 
ipuçlarını barındırır. Aslında biriktirdiğiniz kendiniz, 
arzularınız, tutkularınız, ideallerinizdir. Koleksiyon 
yapmak bir yandan insanı ihtiraslandırırken, diğer 
yandan da ruhunu sağaltır. En güzel terapidir. Elbette 
insan sadece kendisi için toplamaz bu parçaları, açık 
artırmalarda, mezatlarda her yeni parçaya pey 
verirken, yakın dostlarının ya da koleksiyoncu 
arkadaşlarının bu parçaları gördüklerindeki tepkilerini 
de düşünür. Koleksiyoncular paylaşmayı sever. Fakat 
yaşlandıkça, tüm bu topladıklarınızın ne olacağını 
düşünmeye başlıyorsunuz. Fazla nesne ölüm kaygısını 
tetikliyor bence. Bu kadar malzemeniz varken, tüm 
bunlara büyük emek ve para vermişseniz, ‘Benden 
sonra tufan’ diyemiyorsunuz.” 
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“Geçmişte yaşıyorum”

Benim çözümüm
Buse, 40 yaşında,  
müşteri temsilcisi

“25 yaşındayken birlikte yaşadığım sevgilimle yedi yıllık 
ilişkimiz çok sert bir ayrılıkla son buldu. Bunun olacağını 

öngörememiştim. Tutkuyla sevdiğim adam bir sabah 
eşyalarını ve beraber aldığımız mobilyaların çoğunu alıp gitti. 

Bu ayrılığı atlatmam için yılların geçmesi gerekti. Sadece 
onu düşünüyordum. Beraber yaşadığımız anları tekrar tekrar 

aklımda canlandırıyordum. Bende takıntı haline gelen bu 
adam hakkında konuşmak ve neyi ‘bırakmak’ istemediğimi 
anlamak için terapiye başladım. Kısa bir süre önce onunla 

karşılaştım. Yaşlanmıştı, biraz kilo almıştı ve kısık sesle 
konuşarak beni başından savdı: ‘Seninle konuşamam, karım 

çok kıskanç.’ Onu yeniden ve bu şekilde görmek, bende 
radikal bir etki yarattı. Nihayet kendimi idealleştirdiğim 

geçmişten çekip alabildim.”

Ş
imdiki zamanı doyasıya yaşamak ve geleceği 
planlamak bazılarımız için zordur. Geçmişe 
takılıp kalmak, potansiyelimizi geliştirmemizi 
ve hayatta yol almamızı engeller. “Çocukluk 
fotoğraflarını sık sık gözden geçirmek, 
eski sınıf arkadaşlarıyla lise anılarından 
konuşmak, eski aşkları hatırlamak… Bunlar 

ne olduğumuzun ve neye dönüştüğümüzün bilincine 
varmamız için farklı yöntemler” diyor psikoterapist 
Catherine Aimelet-Périssol ve devam ediyor: “Yüzünü 
geçmişe dönmek, şimdiki zamanda kendimizi yeniden 
konumlandırmaya ve geleceğimizi öngörmeye 
yarar.” Geçmiş, mutlu veya mutsuz olsun, kendimizle 
her zaman buluştuğumuz alandır ve içindeyken 
güvende hissettiğimiz bir baloncuktur. Peki, geçmişte 
yaşamanın riski nedir? Ondan kopamamak. Bu yüzden 
kişiliğimizin bir bölümünü kendimizden koparıp 
geçmişimizdeki edinimlerimizde tutar ve potansiyelimizi 
geliştiremeyecek hale geliriz.

“Duygularımı reddediyorum”
Geçmişi geride bırakmak, yas tutmayı gerektirir ve çok 
etaplı bir duygusal süreçtir. Önce inkâr gelir; bu, birinin 
bir daha olmayacağına inanmayı reddetmektir. Sonra öfke 
doğar; bu, geçen zamana duyulan öfkedir. Arkasından 
korku belirir; “Peki, şimdi ne olacak?” diye sorar insan 
kendine. Sonunda kabulleniş kapıyı çalar ve sizi vazgeçişe 
yönlendirir. “Geçmişe yapışık halde yaşayan insanlar bu 
süreci etap etap tamamlayamazlar, çünkü duygularını 
inkâr ederler” diyor psikoterapist Olivier Nunge. Ona göre 
bu tutum çocukken aldığımız eğitimden kaynaklanır. 
Öfkelenmesi yasaklanan kız çocuğu veya “erkeğin 
korkmaması gerektiği” söylenen oğlan çocuğu gelecekte 
duygularını reddeder. “Herkesin duygularını doğru bir 
şekilde öğrenme imkânı olmuyor, yani o duygular kişiye 
geldiğinde hissetmek ve ifade etmek öğrenilemeyebiliyor.” 
Sonuç olarak öfke, hüzün gibi bir duygunun içine sıkışıp 
kalmış ve bunu aşamayan bireyler yetişiyor.

“Unutmayı reddediyorum” 
Sıklıkla geçmişe takılıp kalmak, bazı şeylerin yerli yerine 
oturmadığının ya da güçlü bir travmanın zamanında 
hazmedilemediğinin göstergesidir. Bunlar bizi geçmişe 
çeker ve ilerlemekten alıkoyar. Eğer yas tutmak suretiyle 
geçmişten kurtulma çalışması hâlâ zor geliyorsa, bu 
bize bir devrin “sonunu”, yani daha doğru ifadeyle kendi 

ölümümüzü düşündürdüğü içindir. Ama aynı zamanda 
da, sevdiğimiz bir kişinin ölümünde “yas tutmanın” onu 

“unutmak” anlamına geldiğini düşünürüz ki bu yüzden 
yas tutmayı reddederiz. Geçmişte kalarak onu bu sayede 
yaşatmaya çalışırız.

“Ayrılığı reddediyorum” 
Yeni bir sayfa açamamanın arkasında “ayrılamama” ve 

“gidememe” hali yatar. Psikanalistler bunu çocuklukta 
yaşanan anneden ayrılma kaygısıyla ilişkilendiriyor, 
zira bu yüzleşilen ilk yastır. Bu yas doğru bir şekilde 
aşılamadığındaysa kişinin gerileme yaparak bu füzyonel 
ilişkiye saplandığı gözlemlenir. Çünkü ya yoksunluk 
duygusu yaşıyordur ya da aksine eski füzyonel ilişkisinden 
hiç çıkamamıştır. Babanın çocuğun hayatında gerçek 
veya sembolik olarak mevcudiyet göstermemesi genelde 
bu sorunun sebebidir. Nitekim anne-çocuk ilişkisinin 
arasında sağlıklı bir şekilde bulunarak çocuğu bu füzyonel 
ilişkiden çıkarmak ve dünyanın geri kalanına açılmasını 
sağlamak babanın görevidir. Ve yine dolaylı olarak, 
çocuğu şimdiki zamana odaklayan ve geleceğe hazırlayan 
da baba olmalıdır. Baba varlık göstermediğinde, çocuk 
sembolik olarak anneye “yapışık” kalır ve yetişkinliğinde 

“Eskiden her şey daha iyiydi” düşüncesiyle yaşar.

Derleyen: Hazal Louze

KENDİNE BAKIŞ

G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S 

T
Ü

R
K

İY
E

40 PSYCHOLOGIES.COM.TR OCAK 2020



Fiziki anlamda şimdiki 
zamanda olun
“Anı yaşamak” sadece bir fikir değil, 
bir hayat pratiğidir. Şimdiki zamanı 
yaşamak, fiziki olarak anda 
hissetmektir. Spor yapmak, yürümek, 
rahatlama egzersizleri yapmak, nefes 
teknikleri öğrenmek ve duyuları 
uyandırmak gibi aktiviteler 
bedenimizi yeniden sahiplenmeyi ve 
tam şu anda varlığımızın bilincine 
varmayı sağlar.

Üretin
Sanatsal üretim ana odaklanmayı 
gerektirir. Resmini veya heykelini 
yaptığımız obje kendi evrim 
sürecimizin bilincine varmamızı 
sağlar. Üretim aynı zamanda insanın 
özgüvenini yeniden kazanması için de 
yararlı bir yöntem, çünkü bize 
yenilikten ne üretebileceğimizi 
keşfettirir.
 
Korkularınızı listeleyin
Bir proje gerçekleştirirken karşımıza 
çıkacak tüm riskleri öngörmek ve 
önlem almak mümkün değildir. 
Ancak korkularımızı, hatta en nafile 
endişelerimizi bile listelemek, 
geleceğe dair daha net ve daha az 
kaygılı bir görüş benimsememizi 
sağlar. Böylece hazırlıklı olunur ve 
sadece bu sebep nedeniyle gelecekle 
yüzleşmemenin üstesinden gelinir.

Kendinizi geçmişten  
azat edin
Nostalji doğal bir “geçmişi 
idealleştirme” eğilimidir. Hatıraya dair 
mekân, ortam ve hissiyat 
mükemmelleştirilir. Bize musallat olan 
mekânları yeniden ziyaret etmek, bizi 
peri masalıymışçasına hafızamızda 
tuttuğumuz imgelerden azat eder. Bu 
yöntem bazı durumlarda geçmişin 
diğer unsurlarıyla hesaplaşmak ve 
sağlıklı bir temel edinip geleceğe 
doğru yola çıkmak için de iyi bir 
fırsattır.
“Şimdi zamanı değil” gibi 
bahanelerinizi yönlendirin. Bunu 
yapabilmek için öncelikle kendinizi 
affedin ve sevin. Başkasını sevmek ve 
bunu ona söylemek, önce kendini 
sevmekten geçer.

NE YAPMALI?
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Yakını olarak ne 
yapabilirsiniz? 
Anılarını devamlı olarak hatırlayan bir kişi karşısında 
ya ona fazladan dikkatimizi verme eğilimi gösteririz 
ve bizi de kapıp kendisiyle geçmişe götürmesine 
izin veririz ya da onu susturmak isteriz. Doğru 
tutum ise şüphesiz bu iki uç davranışın kesişme 
noktasında yatar. Bu kişiye geçmişe dönmesi ve 
yönünü bulması için zaman ayırmalıyız ama aynı 
zamanda onu anılar batağına saplanmaması için 
durdurmayı da bilmeliyiz. Geçmişten birkaç dakika 
konuşmak, onu rahatlatmak için yeterli olur. 
Sonrasında onun ilgisini çekecek yeni bir sohbet 
konusu açın ki şimdiki zamana dönebilsin.
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Analiz: Kalp düşünür mü? s. 44
Mercek: Duyguların gizli şifresi s. 47

Test: Duygularınızı anlamanızı engelleyen nedir? s. 48
Uygulama: Duygusal zekânızı geliştirmek için  

dört alıştırma s. 52
İş hayatı: Prof. Dr. Acar Baltaş: “Duygusal zekânın düşük 

olması başarısızlığı getiriyor” s. 56
Konuyla ilgili daha fazlası için s. 58

Derleyen: Nihan Karahan

DUYGUSAL 
ZEKÂNIZI 
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Psikoloji ve nörobilim alanlarındaki son araştırmalar kanıtladı: İnsanı daha iyi 
biri yapan, ahlaki açıdan iyi ve kötü hakkında düşünebilme becerisi değil, hem 
kendinin hem de diğerinin duygularını hissedebilme kapasitesi.

KALP DÜŞÜNÜR MÜ?
ANALİZ

A
dını asla öğrenemedim. Onun 
hakkında tüm bildiğim, gece 
yarısında otobanda kaza 
yapmış, dörtlüleri yanan arabamı 
görüp kendi hayatı pahasına 
beni kurtarmaya gelmek gibi 
inanılmaz bir karar almış olması. 

Bana ulaşmak için Washington eyaletinin en yoğun 
dört şeridinde karanlıkta karşıdan karşıya geçmişti. 
‘Yardıma ihtiyacınız var gibi görünüyorsunuz’ 
demişti yumuşak bir sesle arabama binerken. 
Arabamı çalıştırdı, artık kendimi daha güvende 
hissediyordum, ama üşüyordum ve korkudan 
bacaklarım titriyordu. ‘Eve mi gideceksiniz? Sizi 
bir süre takip etmemi ister misiniz?’ diye sordu. 
‘Gerek yok mu? Tamam. Kendinize dikkat edin’ 
dedi. Ona teşekkür ettim mi? Emin değilim.” Sene 
1996’ydı. Ölüme teğet geçtiği bu kaza Abigail 
Marsh’ın kaderini değiştirdi ve Marsh bu olayın 
ardından psikolog olmaya karar verdi. Georgetown 
Üniversitesi’nde Sosyal ve Duygusal Nörobilim 
Laboratuvarı’nı yöneten ve “The Fear Factor” 

(Korku Faktörü) kitabının yazarı Marsh, iddialı bir 
sorudan hareketle duyguları ve duygusal zekâyı 
araştırıyor: Bir daha asla görmeyecekleri yabancı 
biri için, insanları kendi hayatlarını riske atmaya 
iten nedir? Başka bir deyişle, bizi daha insan yapan 
nedir? 
Çok satan “Duygusal Zekâ” kitabının yazarı 
psikolog Daniel Goleman tarafından üne 
kavuşturulan duygusal zekâ kavramına hâlâ 
yabancı olanlar için kısa bir açıklama yapalım. 
Duygusal zekâ, kişinin kendi ve başkalarının ruh 
hallerine karşı net bir anlayışa sahip olması ve 
ilişkilerinde empatik olabilme yetisidir. Bu aynı 
zamanda, hissettiklerini surat asmak, agresifleşmek, 
migren veya karın ağrılarıyla bedensel olarak 
ifade etmek yerine “Kızgınım”, “Endişeliyim”, 

“Hayal kırıklığına uğradım” diyebilme yani söze 
dökebilme becerisidir. IQ’nun ölçtüğü zekânın zıttı 
olmamakla beraber onu tamamlıyor. Einstein’ın 
görelilik kuramını bulmasını ya da Kant’ın “Saf 
Aklın Eleştirisi”ni yazmasını sağlamamıştır ama 
çevremizle ilişkimizde kötü biri olmamızı engeller. 
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ÇOKLU ZEKÂ
“Beyninizin Duygusal Hayatı” kitabının yazarı, psikiyatr 
Richard Davidson, “Zekânın birçok türü olduğu 
gibi duygusal zekâ da çoğul bir yapıya sahiptir” 
diyor. Davidson; özfarkındalık, olayları olumlu ya 
da olumsuz olarak deneyimleme becerisi (buna 
perspektif adını veriyor), dikkat, sosyal sezgi, esnek 
dayanıklılık ve bağlama duyarlılık yani çevresine 
uyum sağlama ve tepki verme yeteneği olmak üzere 
duygusal zekânın altı özgün boyutu bulunduğunu 
belirtiyor. Her insan bu altı yeteneğe temel olarak 
sahip, ancak bu yetenekler kişiye göre daha az 

ya da daha çok gelişmiş bulunuyor. Böylece bazı 
insanlar keskin bir “özfarkındalık” sahibi ve iç gözlem 
konusunda özellikle yetenekliyken, diğerleri yüksek 

“sosyal sezgi” ile öne çıkıyorlar; karşı tarafın niyetini, 
ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını, rahatsız olup 
olmadığını veya hoş karşılanıp karşılanmadığını 
şimşek hızıyla kavrayıp buna göre davranabiliyorlar. 
Üstün “dikkate” sahip olanlar etraflarındaki insanların 
olumsuz ruh hallerinin kendilerine bulaşmasını 
engellemeyi biliyorlar. “Bağlam” içeriğine aşırı duyarlı 
olanlar ise başkalarının ihtiyaçlarını dikkate alıyor ve iyi 
olma hallerine saygı gösteriyorlar. Örneğin diğerlerini >>
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rahatsız etmemek için sinemada patlamış mısır 
yerken ağız şapırdatmamaya özen gösteriyorlar veya 
toplu taşıma araçlarında uzun süre cep telefonuyla 
konuşmuyorlar. Şoklara dayanıklı olma yani “esneklik” 
kabiliyeti söz konusu olduğunda ise insanlar yine 
aynı değil, bazıları buluttan nem kaparken ya da en 
ufak uyarıyla yerle bir olurken, diğerleri saldırıları hızla 
unutuveriyor. Son olarak da “perspektif” meselesi. 
Bunu her gün görüyoruz. İnsanlar, bardağın yarısını 
her zaman dolu gören iyimserler ve her zaman boş 
gören karamsarlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ancak 
problemlerle başa çıkmak için ikinci grup belki ilk 
gruptan daha donanımlı, çünkü kendilerini kötü 
koşullara sürekli hazırlıyorlar. 

KARIŞIK SİNYALLER
Duygu ilk olarak onu tanınabilir kılan bir mimikle 
ifade edilir. Örneğin yüzde kolayca okunabilen 
korku ifadesi, etraftaki kişilerin bir tür imdat çağrısı 
algılamalarını sağlar: “İmdat, bana yardım edin!” Bu 
durum, kişilerin sosyopatik özellikler taşımamaları 
şartıyla geçerlidir, çünkü bu kişiler duygular karşısında 
duyarsızdır. Ancak sinyaller her zaman bu kadar net 

olmayabiliyor. Aslında her şey bağlam ve o anda 
orada olan kişilerle alakalı. Örneğin bir gülümseme 
arkasında derin bir rahatsızlık veya karşı tarafı 
kışkırtma isteği saklayabiliyor. Bilinçli benlik, bilinçdışı 
okyanusunda kayıp bir adadan ibaret. Kişi duyguları 
veya ruh hali hakkında konuştuğunda, beyni 
bambaşka bir şey söyleyebiliyor.
Abigail Marsh, altrüizm üzerine gerçekleştirdiği 
nöropsikolojik araştırmalar için, tanımadıkları bir 
insanın hayatta kalmasını sağlamak üzere hayati 
öneme sahip bir organından vazgeçebilen böbrek 
bağışçılarıyla görüştü. Araştırmaya katılanlardan 
biri kendini mantıklı, duygusal olmayan ve çok az 
empatiye sahip biri olarak tanıtmıştı. Anlattığına 
göre, böbrek bağışının artılarını ve eksilerini uzun 
süre tartmıştı, organ nakli esnasında ölme riskinin 
düşük olduğunu araştırmalar doğruluyordu, o zaman 
kendine “Neden olmasın?” diye sormuştu. Öte 
yandan, emar, beyin görüntüleri ve davranış testleri 
bu katılımcıda çok farklı bir duygusal profil tanımladı. 
Abigail Marsh bu kişinin “test edilen tüm adaylar 
arasında sıkıntı ve kırılganlık göstergelerine karşı en 
duyarlı olan” kişi olduğunun kanıtlandığını belirtiyor. 
Bunu doğrulamak çok zor değil, korkuyla karşı karşıya 
kalındığında, beynin ilkel ve derin yapısı amigdala 
sinyal veriyor.
Bu bulgular dışında Marsh’ın korku ve insanların 
korkuyla ilişkileri üzerine yaptığı araştırmalar duygular 
hakkında bildiklerimizi zenginleştiriyor. Sonuçta bizi 
daha iyi bir insan yapan, ahlak felsefesi denemeleri 
ya da okumaları değil, diğer insanların sıkıntılarına, 
korkularına olan duyarlılık derecemiz. Bir çocuğu 
kurtarmak için denize atlayanlar ya da alevler 
içindeki bir eve koşanlar kuvvetli duygular yaşamaya 
hevesli insanlar ya da insanüstü varlıklar değiller. 
Aksine bu kişiler kendi varoluşlarında tehlikeyle 
karşılaşma konusunda özellikle endişeli tiplerdir. 
Bungee jumping veya paraşütle atlama gibi tehlikeli 
sporlardan nefret ederler ve uçak yolculuklarından 
kaçınırlar. Kurtarma eylemlerinin arkasında sadece 
bir bunaltı haline son verme arzusu vardır. Onlar için 
tehlikede olan birinin algılanması, önüne geçilemez, 
bilinçdışından derin bir çağrı oluşturur. Bu çağrıya tek 
yanıtları vardır: “Buradayım!”

Duygu ilk olarak onu tanınabilir kılan  
bir mimikle ifade edilir.

KAVRAMIN TARİHİ
Duygusal zekâ kavramı, 1990’lı yılların başında psikoloji 
araştırmacıları Peter Salovey ve John Mayer tarafından 
oluşturuldu, 1995 yılında da psikolog ve gazeteci 
Daniel Goleman tarafından geliştirildi. Kavramın 
yaratıcılarına göre duygusal zekâ, kendi duygularını 
tanıma, analiz etme ve diğer insanların duygularıyla 
karşılaştırma yeteneğidir. Kişisel gelişim alanından 
Jacques Salomé ve Thomas d’Ansembourg duygusal 
zekâyla ilgili olarak, diğer insanlarla iletişim kurmak için 
hislerini söze dökme ve otantik olma ihtiyacını vurgular. 
Psikoloji profesörü Richard Davidson ise 2013’ten bu 
yana, her kişinin kendi duygusal tarzına sahip olduğunu, 
karamsar ve huysuz bir insanın da mutlu olabileceğini 
öne sürüyor.

>>
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Duygusal zekâ içimizde doğan duyguları anlamakla ilgilidir.  
Her duygunun arkasında, bilinç yüzeyinde görünmeyen ancak şifresi  

çözülmesi gereken bir mesaj vardır. 

Duyguların Gizli Şifresi
MERCEK

KORKU
Mesaj
Hayatım, psikolojik bütünlüğüm, zihinsel 
dengem tehlike altında.
Kendinize soracağınız sorular
Tehlikeli olan nedir? Gerçek mi? Abartıyor 
olabilir miyim? Güvende olmak için hangi 
eylemde bulunmalıyım?
Eğer duyguyu tanımlamazsam
Kaygı, panik, duyu yitimi, sersemlik hali ve 
düşünememeyle kendini gösteren zihinsel 
ayrışma.

ÖFKE
Mesaj
Bir kişi ya da bir problem psikolojik 
veya fiziksel kişisel alanımı işgal ediyor, 
ihtiyaçlarımı dikkate almıyor, bana saygı 
göstermiyor. Sınırlarımı hızlıca koymalıyım.
Kendinize soracağınız sorular
Neden öfkeliyim? Kendimi nasıl 
koruyabilirim?
Eğer duyguyu tanımlamazsam
Kin, şiddet, öfke patlaması, öfkenin 
çevremdeki herhangi biri üzerine yer 
değiştirmesi ve dolayısıyla adaletsiz 
davranışlar, ilgisizlik, boş verme.

SUÇLULUK
Mesaj
Kötü niyetli biriyim, yanlış bir şey yaptım  
ya da yapmış gibi hissediyorum.
Kendinize soracağınız sorular
Neyi yanlış yaptım ve neden? Durumu 
nasıl düzeltebilirim? Nasıl daha fazla 
sorumluluk alabilirim? Hayatta kendi 
isteklerimi karşılarken diğerlerininkine 
saygısızlık etmemek için nasıl 
davranmalıyım? 
Eğer duyguyu tanımlamazsam
İnkâr, diğerlerini suçlama, günah keçisi 

bulma, utanç, kötü biri gibi hissetme, 
depresyon.

UTANÇ
Mesaj
Benliğimde, içimde dayanamadığım bir 
şey var. Kendimi fiziksel, entelektüel, sosyal 
yönden aşağı ve değersiz görüyorum. Bir 
başkasının benden faydalanmasına, bana 
kötü davranmasına tepki göstermeden 
izin verdiğim veya izin vermiş olduğumun 
farkına varıyorum.
Kendinize soracağınız sorular
Utancımı tetikleyen kişi benden farklı 
neye sahip? Aklıma kendimden utanmam 
gerektiği fikrini kim soktu? Başka birinin 
benden faydalanmasına izin vermiş 
olduğum için utanıyorum: Bu kişiye nasıl 
direnebilir, sınır koyabilirim? Pasiflikten nasıl 
çıkabilirim? Bana atfettiği rolden çıkmam ne 
gibi bir risk taşıyor?
Eğer duyguyu tanımlamazsam
Kendini suçlama, nefret, umutsuzluk.

KISKANÇLIK
Mesaj
Biri sahip olmak istediğim özelliklere 
ya da varlıklara sahip. Onun yerinde 
olmak istiyorum, onun bütün bunlardan 
faydalanabiliyor olduğunu görmek beni 
kızdırıyor. Kendimi yoksun hissediyorum.
Kendinize soracağınız sorular
Onun elde etmiş olduğu aşk, para veya 
başarıyı gerçekten arzuluyor muyum? 
Neden? Bunlara ben sahip olsam ne 
yapardım? Bu beni mutlu olmaktan, 
sevilmekten, başarmaktan alıkoyuyor 
mu? Kendi arzularımı gerçekleştirmek ve 
yoksunluk hissinden kurtulabilmek için neler 
yapabilirim?
Eğer duyguyu tanımlamazsam
Rekabet, güçsüzlük hissi, hınç, keder.

Sevinçle 
dolduğumuzda 
mesaj açıktır. Öte 
yandan, korku, 
kızgınlık, suçluluk 
duygusu, utanç, 
kıskançlık gibi 
rahatsız edici 
ruh hallerimiz 
tanımlanmayı, 
sorgulanmayı ve 
dikkate alınmayı 
gerektirir. Eğer 
görmezden 
gelinirlerse 
kendi kendilerini 
tanımlarlar. Bu 
duyguların varlığı 
bize, yaşam 
biçimimizde, 
başkalarıyla 
birlikte olma 
şeklimizde, çalışma 
hayatımızda bir 
şeylerin değişmesi 
ve harekete 
geçmemiz 
gerektiğini 
söylerler. Bu 
mesajların farkına 
varabilmeniz için 
size bir duygu 
okuma kılavuzu 
sunuyoruz.
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Hazırlayan: Duygu uzmanı psikiyatr ve psikoterapist Stéphanie Hahusseau

Duygusal zekâ yalnızca kötü kullanıldığında körelir. Herkes hayatını ve ilişkilerini daha akıcı 
ve zengin kılmak için onu yavaşlatan freni bulabilir.

DUYGULARINIZI ANLAMANIZI 
ENGELLEYEN NEDİR?

TEST

>>

  1. Duygusal taşkınlıklara katlanamıyorum.
  2. Hissettiklerimi söylemekten kendimi alıkoyamam.
  3. Çok sık gaf yapıyorum.
  4. Diğerlerinin duygularını kolayca okurum. 
  5. Başkalarından yardım istemekten kaçınırım.
  6. Temelde herkes yalnızca kendisini düşünür. 
  7. Neler hissettiğimi sakince ve açıkça ifade   

 edebiliyorum.
   8. Çoğunlukla çok hızlı davranıyorum ve tepki   
 gösteriyorum.

  9. Zengin bir iç dünyam var.
  10. Hak özenle korunması gereken bir silahtır.
  11. Kendimi ifade etmekte veya bakış açımı   

 savunmakta hiçbir zorluk çekmem.
  12. Keşke hissettiklerimi sakince ifade edebilseydim.
 13. Genel olarak insanları çok saldırgan buluyorum.
  14. Hissettiklerimi kelimelere dökmek çoğunlukla  

 bana zor geliyor.
  15. Dinleyicilerimi ikna etmeyi seviyorum.
  16. Kendime düzenli olarak sessiz ve sakin anlar   

 yaratıyorum.
  17. Nasıl hissettiğim hakkında konuşmayı sevmem.
  18. Nadiren bir duyguya kapılıp giderim.
  19. Duygularım hemen anlaşılır.
  20. İç gözlemin bir işe yaradığını düşünmüyorum.
  21. Suyu bulandırmadan nasıl eleştiri alacağımı ve  

 yönelteceğimi biliyorum.

  22. Duygularım her zaman yoğundur.
  23. Şikâyet eden insanlarla anlaşmakta çok   

 zorlanıyorum.
  24. Duyguları ifade etmek bence gereksiz.
  25. Empati bir modadır, geçecektir.
  26. Hissettiklerimi nasıl gizleyeceğimi hiç bilmiyorum.
  27. İnsanlar bana kolayca güvenir.
  28. Rasyonel bir düşünce yapısına sahip mantıklı   

 insanları gerçekten takdir ediyorum.
  29. İnsan ne hissettiğini her zaman dile getirmeli.
  30. İnsanlar bana iç dünyalarını açmaz.
  31. Kendi duygularıma ve ihtiyaçlarıma kulak veririm.
  32. Hiç dışarıdan etkilenen biri değilim.
  33. Objektif ve tarafsız olmamdan ötürü sık sık   

 insanlar bana danışır.
  34. Kendimden nadiren şüpheye düşerim.
  35. Çatışmaya girmem.
  36. Sık sık aşırı tepki veririm.
  37. İncelediğim konulara mükemmel derecede hâkim  

 olmayı seviyorum.
  38. İnsanlar genellikle incir çekirdeğini doldurmayacak  

 meseleleri abartırlar.
  39. Ortamın ruhunu yakalamam için 15 dakikaya   

 ihtiyacım var.
  40. İçime atıp sonradan patlayan bir karakterim var.

SONUCUNUZU HESAPLAYIN
İşaretlediğiniz her ifade için cevabınızı yuvarlak içine alın. Ardından A, B, C ve D’leri toplayıp hangi profile ait 
olduğunuzu keşfedin.

ANKET
Aşağıdaki 40 cümle arasından size en uygun olduğunu düşündüklerinizi seçin. Sonucunuz eşit çıkarsa, 
tekrar okuyarak yeniden seçim yapabilirsiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A B C D A C D B D A C B B A C D A D B C D B C A C B D A B A D C A C D B A C D B
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A’LAR ÇOĞUNLUKTA

Sizi frenleyen:  
Bilinçdışına atmak

Hem kendinizin hem de başkalarının duygularına 
şüpheyle yaklaşıyorsunuz. Rasyonel düşünce 
yapınız koruma kalkanınız. Mantıklı ve kuvvetli 
bir söyleminiz var. Bir konuda uzmanlaşırken 
başarıyla parlayabilirsiniz, ama konu sizin ya 
da başkalarının ne hissettiğini ifade etmeye 
geldiğinde silahsızsınız. Bu duygusal olarak kapalı 
konumlanma yakın ilişkiler kurmanıza, yardım 
istemenize, çatışmalarla yüzleşmenize, sınırlar 
koymanıza ve çoğu zaman kendinizi ifade 
etmenize engel olabilir. Sık sık yaşadığınız yalnızlık 
hissi, çeşitli psikosomatik rahatsızlıklar ve kendini 
tekrarlayan (adaletsizce) yargılanma izlenimi 
buradan kaynaklanabilir.
Nedenleri: Duyguları eleştiren (utanılması 
gereken bir şekilde algılayan) veyahut onları 
fikirlere ve objektif olaylara kıyasla önemsiz gören 
bir aile kültürü olabilir. Yaşamın ilk zamanlarındaki 
anne-bebek ilişkisi, duygusal olarak yetersiz ve 
güven vermeyen bir şekilde yaşanmış olabilir 
(bebek teselli edilmemiştir, anne çoğunlukla 
orada değildir veya fiziksel olarak mevcuttur ama 
duygusal olarak orada değildir). Bu, çocuğun stres 
sistemini derinden etkileyen aile içi şiddetin bir 
türüdür.
Dengeyi yakalamak için: “Psiko-eğitiminiz” ile 
başlayın, duygular hakkındaki temel bilgileri 
öğrenin; herkesin duygu sahibi olduğunu, 
duyguların “normal” ve meşru olduklarını, onları 
ifade etmenin ve diğer insanlar tarafından 
karşılanmalarının kişisel ve ilişkisel hayatınızın 
niteliğine bağlı olduğunu bilmek gibi. Her gün 
duygularınızı hissetmek ve onları adlandırmak 
için alıştırmalar yapın. Bedeninizde nerede ve 
nasıl tezahür ediyorlar bakın. Ardından aşırı 
duygularınızı belirlemeye çalışın ve geçmişteki 
önemli olaylarla bağlantıları üzerine düşünün. Bu 
antrenman esnasında hissedilen rahatsızlık hissinin 
üzerinde durmayın, çabanız kişisel ve ilişkisel 
refahınıza çok daha büyük bir katkıda bulunacak.

B’LER ÇOĞUNLUKTA

Sizi frenleyen:  
Aşırı tepkisellik

Her şey çok hızlı ve sert tepki vermenize sebep 
oluyor. Neşe, öfke, hüzün… Hemen yüzeyde 
bulunan duygularınız en ufak bir uyarıcıyla patlıyor 
ve sizi gecikmeden harekete geçmeye sürüklüyor. 
Düşünmek için gerekli olan bir adım geri çekilme 
ve uzaktan bakma sizin için zor, hatta imkânsız. 
Bu nedenle aceleci, aşırı ve verimsiz tepkileriniz 
olabiliyor. Tüm verileri dikkate alarak bir durumu 
analiz etmek için gereken içselleştirme sürecine 
sahip değilmişsiniz gibi görünüyor. Bu tepkilerle 
elde edilenler ise yanlış yorumlar, çatışmalar, 
psikolojik yorgunluk ve kötü kararlar oluyor.
Nedenleri: Çocuklukta duygular ayıplanmış 
ve çoğu zaman önemsiz detayların tetiklediği 
patlama anına kadar yok sayılmış olabilirler. 
Reddedilen veya yaraladığı bilinmeyen acı verici 
çocukluk deneyimleri birikmiş olabilir ve bunlar 

“açık” bir hassasiyet oluşturarak en küçük fırsatta 
duygusal patlamalar olarak kendini gösterebilir. 
Diğeriyle ilişkide füzyonel bir konumlanma da 
yoğun duygusal tepkiselliği açıklayabilir.
Dengeyi yakalamak için: Duyguların 
bedeninizin neresinde kendilerini ifade ettiklerini 
belirlemeye çalışın. Bu, söz konusu duygudan 
ayrışabilmenizi ve ona kapılmamanızı sağlar. 
Her gün korku, öfke, üzüntü gibi aşırı olumsuz 
duygularınızı ve meydana geliş sebeplerini not 
edin. Bu tanımlama ve dışa vurma alıştırması 
duygusal olarak hafiflemenizi sağlar. Son olarak, 
kendinize içselleştirme zamanı yaratmak için, 
duygunun “yukarı çıktığını” hissettiğinizde, nefes 
alın ve yavaş yavaş verin, kendinizi daha sakin 
hissedinceye kadar bu şekilde nefes alıp vermeye 
devam edin. Ayrıca konuşmaya ara vererek bir 
bardak su almaya gidebilir veya bunu yaptığınızı 
zihninizde canlandırabilirsiniz.

PROFİLİNİZ

>>
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C’LER ÇOĞUNLUKTA

Sizi frenleyen:  
Empati eksikliği

Olayları sadece kendi bakış açınızdan görme 
eğilimindesiniz. Kendinizi başkalarının yerine 
koymak sizin için zor. Sadece kendi hissettiğiniz 
duyguları anlayabiliyorsunuz. Bu benmerkezcilik 
güvenlik hissinizin kaynağı. Öte yandan, 
duygusal olarak kolayca gaf yapmanıza, bazen 
sert olmanıza, diğerlerinin duygularına karşı alıcı 
olmayışınıza veya onlardan rahatsız olmanıza 
neden olabiliyor. Bu tavır başkalarının canını 
yakabilir ve çatışma nedenine dönüşebilir.
Nedenleri: Çocukluk çağında, benmerkezci 
olduğu kadar güçlü bir narsisizm oluşmasına da 
neden olan, uyumsuz pozitif desteklemelerin 
eşlik ettiği aşırı değer verilme (sıradan resimlerin 
veya notların yüceltilmesi gibi). Çocuğu, hayatta 
kalmak için sahte benlik (diğerinin gerçek 
veya hayali arzusuna göre inşa edilen kişilik) 
inşa etmeye götürmüş olan ebeveyn ihmalleri. 
Savunmacı veya agresif hiper bireyselciliğe 
teşvik eden bir aile kültürü (her koyun kendi 
bacağından asılır). Zor olan hiçbir duygusal 
deneyimin yaşanmadığı bir çocukluk ve ergenlik 
de olabilir.
Dengeyi yakalamak için: Karşınızdaki kişiyi onu 
yargılamadan, samimiyetle dinlemeye çalışın. 
Bir aktörün role girmesi gibi, onun bakış açısına 
bürünün. Bu alıştırma zihninizi esnetmenizi, 
bakış açınızı genişletmenizi ve ilişkilerinizi 
daha hassas ve zengin hale getirmenizi sağlar. 
Hayattaki bazı sınavlar (duygusal bir ayrılık, işten 
çıkarılma…) narsisistik bir çökmeye neden olabilir, 
acı dindiğinde ise yalnız başına veya bir uzman 
eşliğinde içsel gözlem yapma imkânı verir. Bu 
kendine dönüş, aşırı benmerkezciliğin her zaman 
bir savunma mekanizması ve birçok koşula 
sahip bir sevginin (ebeveynler aşırı yücelttikleri 
çocukları üzerinden kendilerini yüceltirler) 
meyvesi olduğunun farkına vardırabilir. 

D’LER ÇOĞUNLUKTA

Hiç  
blokajınız yok

Duygularınızı memnuniyetle karşılıyorsunuz, 
onlardan kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. 
Duyguların iç dünyamıza ve ilişki yaşamımıza dair 
değerli istihbarat ajanları olduklarının farkındasınız. 
Özetle, duygularınızla iyi geçiniyorsunuz ve onları 
değerli müttefiklere dönüştürmeyi biliyorsunuz. 
Günlük olarak iyi seviyede duygusal düzenlemeler 
deneyimliyorsunuz. Bu da, akılcı ve hassas bir 
iletişim kurmanızı, duygularınızı ve beklentilerinizi 
doğru şekilde dile getirmenizi sağlıyor. Ayrıca 
ihtiyaçlarınızı dinleyebiliyor ve doğru kişilere 
uygun şekilde ifade edebiliyorsunuz. Bu duygusal 
zekâ aynı zamanda diğerlerini “okumanıza”, 
bir grubun “titreşimlerini” hissetmenize, yanlış 
anlaşılmalardan ve gereksiz çatışmalardan 
kaçınmanıza yardım ediyor. Sonuç olarak, 
duygusal ya da profesyonel durumlara üstün yarar 
sağlayacağınız şekilde uyum gösterebiliyorsunuz.
Nedenleri: Çocuğun duygularını yargılamadan 
karşılayabilmiş özenli ve dikkatli ebeveynlere, 
istikrarlı ve kararında, güven verici duygusal bir 
ortama sahip olmuş olmak. Kişisel hikâyenin daha 
iyi anlamlandırılmasına ve duygu düzenlenmesinin 
daha doğru yapılmasına izin veren bir terapi 
sürecinden geçmiş olmak.
Dengeyi yakalamak için: Hissettiklerinizi 
dinleyin, her biri farklı duygu düzenlemeleri 
sağlayan yoga, meditasyon, bilinçli nefes, spor 
aktivitesi gibi küçük köklenme molaları verin. 
Hissettiklerinize isim vermeye bedendeki yerlerini 
belirleyerek devam edin. Aşırı duygulanma 
durumunda, kökenini anlamak için kişisel tarihinize 
geri dönmeye çalışın.
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Duygularımızı tanıma, anlama ve düzenleme 
kapasitemizi nasıl geliştirebiliriz? Diğerlerinin 
duygularına nasıl uyum sağlayabiliriz? Farklı 
yaklaşımlara sahip dört uzmanın önerileri size 
yol gösterecek.

DUYGUSAL ZEKÂNIZI 
GELİŞTİREN DÖRT 
ALIŞTIRMA

EGZERSİZ 

D
uygusal zekâ çalışarak 
geliştirilebiliyor! Duygular 
insan doğasında vardır, bu 
yüzden herkes duygusal 
zekâsını geliştirebilir. Bunun 
için duygular “zeki” birer 
mesajcı olarak görülmeli. 

Dahası duygusal fırtına homurdanmaya 
başladığında, sağduyuyu dinleyerek “durdur” 
tuşuna basabilmek gerekir. “Başlangıçta duygu 
vardı” diye yazmıştı yazar Louis-Ferdinand Céline, 

“Sonra fiil duygunun yerine geçmek için geldi”. İç 
dünyamızı daha iyi tanımak ve diğerlerininkine 
uyum gösterebilmek için duygular hakkında 
meselenin özüne geri dönmemiz gerekiyor. 
Söz duygulara geldiğinde, doğruluğu kesin 
olmayan yorum ve çıkarımlara karşı tedbiri elden 
bırakmamalı. Bu dört alıştırma, dört farklı yöntem 
aracılığıyla duyguların sunduğu değerli pusulayı 
izlemeyi öneriyor. >>
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1

DUYGUSAL MANTIK İLE 
Bedeninizden güç alarak sakin kalın
Duyguları “yönetme” eğilimindeyiz, ancak şaşırdığımızda sakinliğimizi ve mantığımızı kaybederiz. Duygusal mantık 
kavramını ortaya koyan psikopratisyen Catherine Aimelet-Périssol’a göre, duygular belirli bir mantığı takip eder. 
Zihne yayılmadan önce bedende başlarlar. Dolayısıyla duygu taşmalarını önlemek için zihinden değil, bedenden 
destek almak daha etkilidir. Korku, öfke, üzüntü ve hatta neşe bir olayın şok yaratmasıyla ortaya çıkar. Duygu bize 
burada bir şeylerin yolunda gitmediğini veya aksine, değerlendirilebilecek iyi bir imkân olduğunu söylemek için 
vardır. Duygu, basit bir bilgidir. Ardından zihin bunu her yöne doğru çekebilir ve ilk duyguya duygu ekleyebilir, 
örneğin öfkelendikten sonra kendini suçlamak gibi. Bedene geri dönerek, algıları daha iyi saptayarak, bedensel 
hissiyatları sakinleştirmeye çalışarak bu sürece kısa devre yaptırabiliriz. 
Alıştırma: Kendinizi sarsılmış hissettiğinizde, zihninizin olaya el koyup kendine mal etmesine izin vermek yerine 
dikkatinizi bedensel deneyimleriniz üzerine getirin. Çevrenizdekilerden uzaklaşın. Bir sandalyeye oturun veya 
ayaklarınız yere sağlam basacak 
şekilde ayakta durun. Gözlerinizi 
kapayın. Sırtınız düz, kalçanızdan 
itibaren yukarı doğru esneyin. 
Göğsünüzü açın, omuzlarınızı doğal 
bir şekilde düşürün. Bakışlarınızı 
önünüzdeki bir noktaya sabitleyin, 
şu anda ve buradasınız, yavaş yavaş 
sakinliğinizi geri kazanıyorsunuz. 
Karnınızdan nefes alıp verin. Nefes 
aldığınızda karnınız şişiyor, ciğerleriniz 
hava doluyor; nefes verdiğinizde 
ciğerleriniz boşalıyor, göğüskafesiniz 
iniyor. Yaşadığınız şokun bedensel 
izlerini sürerek olayları film gibi tekrar 
zihninizde canlandırın. Gerçekten, 
yani hayalinizde değil sadece somut 
olarak, olay esnasında tam olarak 
ne oldu? Gözleriniz neler gördü? 
Kulaklarınız neler işitti? Bedeninize ne 
dokundu? Sıkışmış, gergin, çökmüş 
veya heyecanlı mı hissediyorsunuz? 
İki dakika bu şekilde kalın ve 
gözlerinizi açın. Olan biteni daha net 
göreceksiniz.
Faydası: Bir duygu sizi şaşırttığında 
bedeninize geri dönme alışkanlığını 
edinirseniz, duygunun yükselmesini 
engeller ve kendinizde kalırsınız. 
Tepkilerimiz her zaman akıllıdır, çünkü 
varoluşumuzu korumayı amaçlarlar. 
Bedeninizden destek alarak sakin bir 
zihne sahip olabilirsiniz. Bir başkasının 
duygusu sizinkini tetiklediğinde de 
yine bu alıştırmaya başvurabilirsiniz. 
Tekrar duygusal dengeye kavuşmak, 
kişinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt 
vermesini sağlar.

PSİKANALİTİK YÖNTEM İLE
Zor duyguları önce kendinize ifade edin
Yolunda gitmeyeni ifade etmek için üstümüzde baskı hissederiz. 
Duygudan kaçmak, inkâr etmek veya bastırmak biliyoruz ki iyi bir yöntem 
değil, çünkü genelde duygunun yoğunluğunu artırırlar. Psikanalist Virginie 
Megglé şöyle açıklıyor: “Duygu etimolojik olarak hareket anlamına 
gelir. Dolayısıyla güdülerle ilişkidedir. Bizi harekete geçiren bazen fazla, 
çoğunlukla da düzensiz bir enerji kazanımıdır. Onu susturmak veya 
ondan kurtulmak imkânsızdır. Bu nedenle, bizi altüst edenin ne olduğunu 
ifade etmeyi başarmamız gerekir. Bunu yapmak ise kolay değil, çünkü 
taşkınlıklara tedbir olarak duvarlar örmeyi öğrenmişizdir. Sofistike iletişim 
yöntemlerini kullanıyor olsak dahi duyguları ifade etmek, ruh halini 
tamamen diğerinin önüne sermek anlamına gelmez. Duygularımızı “ne 
olursa olsun” paylaşmak istemek iyi bir şey değildir, karşımızdaki insanın 
mesleği duyguları karşılamak olan bir terapist değildir. Dolayısıyla onu da 
duyguya tutsak etmemek için, fırtına dindiğinde duyguların “çevirisini” 
yapmak daha uygundur. Bunu başarmak içinse Megglé kendi kendinizi 
ifade etmenizi öneriyor.
Alıştırma: Bir şey sizi duygulandırdığında, duyguları kucaklamaya 
çalışın, hissetmenize izin verin. Onlara yer açın, zaman verin, hatta eğer 
fırtınayı dindireceğini düşünüyorsanız, ağlayın, bağırın, derince nefes alın. 
Kendinize bunun size ait bir duygu olduğunu söyleyin, duygu “sebepsiz” 
yere burada değil; sizin için, size bir ruh halini göstermek için, başka 
kimseyi değil sadece sizi harekete geçirmek için burada. Dolayısıyla 
ondan sorumlusunuz. Ardından onu dışarıdakilere doğru kelimelerle, 
kendinizi dahil ederek, başınıza gelen tüm olumsuz olaylar için başkalarını 
suçlamadan anlatabilirsiniz. Duygusal zekâ, duygusal dengeyi bozan 
etkenin ne olduğuna dair kişisel bir kavrayıştan geçiyor.
Faydası: Kendini kendine ifade etmek, şoku karşılamak ve sorumluluk 
almak, duygusal yüklerden özgürleşmeyi ve onları boşaltmayı sağlar. 
Ancak dikkat! Ara etabı atlayarak diğerinin üzerine yükünü direkt olarak 
boşaltmamak gerekir, aksi takdirde o da bizi kendi duygusuyla doldurabilir. 
Bu sadece ona ait bir bakış açısını kendi üzerine alarak içselleştirmekten 
de kaçınmayı sağlar. Böylece, yüksek riskli duygusal sohbetlerin önüne 
geçilebilir.

>>



OCAK 2020  PSYCHOLOGIES.COM.TR  55

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ İLE 
Duyguları süzgeçten geçirerek,  
tepki vermek yerine eyleme geçin
Gösterdiğimiz tepkilere dikkat etmeliyiz. Acele bir ağaçtır, meyvesi ise pişmanlık. Tabii olay 
esnasında bunu öngörmek zordur. Türkçeye Kabul ve Kararlılık Terapisi olarak çevrilen “ACT” 
uzmanı klinik psikolog David Vandenbosch’a göre, duyguya çözülecek bir problem gibi 
yaklaşıyoruz. “O andan itibaren beynimiz bir çözüm aramak için tüm bölümlerini seferber ediyor; 
öngörüyor, geçmişin ışığında cevaplar arıyor, yargılıyor, aşırı düşünüyor. ACT bu mekanizmanın 
farkına varmayı, kabullenme ve kararlılık yönünde tercihte bulunarak savunma halinden çıkmayı 
öneriyor. Örneğin bir otobüs sürdüğümüzü farz edelim. Yolcuları (duygularımızı, düşüncelerimizi) 
taşıyoruz, bazıları şoförle konuşarak onu rahatsız ediyor. Onları otobüsten indiremeyiz, çünkü 
seyir halindeyiz. O zaman yolculara belli bir mesafe koyarak ve söylediklerinin ayrımlarına vararak 
dinlemeyi öğrenmeliyiz.”
Alıştırma: Burada, doğru bir eylem için faydalı olabilecekleri almak adına duygunuzu “filtreden” 
geçireceksiniz. İlk adım, duygunun farkına varmak ve geldiği zaman onu isimlendirmek. Eğer 
bir duyguya boğulmuşsanız, kendinize zaman ayırarak ve yalnız kalarak sakinleşin. Ardından, 
dramatize etmekten kaçınmak için yoğunluğunu bir ila 10 arasında değerlendirin. Fiziksel 
duyumlarınızı belirleyin: Boğazda yumru, karın ağrısı, baş dönmesi var mı? İşlevsel bir 
perspektiften düşünün: Bu tepkiniz yararlı mı? 
Düşünceleriniz anlamanıza yardımcı oluyor 
mu? Peki ya ilerlemenize? İç dünyanızda 
neler olduğunu sorgulayarak, savunma 
tepkilerinizden uzaklaşıp tekrar doğru yola 
girebilirsiniz. Son olarak, kendinize değerleriniz 
doğrultusunda hareket etmek için neler 
yapabileceğinizi sorun. Kargaşadan kaçmayın, 
onu eylem fiillerinizi tanımlamak için kullanın; 
örneğin anda mevcut kalmak, meraklı olmak 
veya şefkatli davranmak gibi.
Faydası: Duygu sürekli harekete davet ederken, 
bu alıştırma kişinin kendine göre uyumlu, tutarlı, 
doğru davranışlar edinmesini mümkün kılar. 
Böylece tepkisellikten uzaklaşarak, duygunun 
ortaya çıkan ihtiyaca yanıt verip vermediğini 
kendiniz belirlersiniz. Gözünüzde gerçekten 
önemli olan şey doğrultusunda hareket 
edersiniz. Bu alıştırma duyguların tekrarını 
engellemez, ancak yoğunluklarını azaltır, çünkü 
onlarla temas halinde nasıl yaşayacağınızı 
bildikçe, beyniniz de kendisini daha az tehlike 
altında hisseder.

SEZGİSEL ZEKÂ İLE
Yorumlamamak için altıncı hissinizi geliştirin
Bir kişi hissettikleri hakkında hiçbir şey söylemiyorsa, hisleri nasıl 
anlaşılabilir, nasıl empati yapılabilir? Sezgi uzmanı ve eğitmeni Isabelle 
Fontaine, her birimizin sahip olduğu bu yetiye güvenmeyi öneriyor. 
Sezgisel zekâ, duygusal zekânın bir parçasıdır. Kişinin hem kendi hem de 
diğerinin iç dünyasında neler olduğunu anlamaya yardımcı olur. Aslında 
herkes bu bilgileri düşünmeye bile ihtiyaç olmadan nasıl alacağını bilir. 
Dilin önemli bir kısmı sözsüzdür. Örneğin bir odaya girdiğimizde havayı 
kendiliğinden algılarız. Sezgi, bu ortama uyum sağlamamıza yardımcı 
olur. Küçük içsesine güvenmek, yakınlarımızın duygularını tanımaya, 
onlara karşı çıkmak yerine anlamaya izin verir.
Alıştırma: “Yaygın dikkat” olarak isimlendirilen bu egzersiz, size ulaşan 
bilgileri hızlı ve detaylı olarak nasıl alabileceğinizi göstermeyi amaçlıyor. 
Evde, yalnız olduğunuz bir ortamda, bir nesneye odaklanmakla başlayın. 
Seçtiğiniz nesneye dikkatlice bakın ve içinde bulunduğu alanın farkına 
varın. Bu bilinçli olarak gerçekleştirdiğiniz çifte bir harekettir; hem 
nesne üzerine odaklanırsınız hem de buna paralel olarak nesnenin 
etrafındakilerinin tümünü, altındakileri, üstündekileri, arkasındakileri 
görerek bakışınızın merkezini odak dışına taşırsınız. Zihin bağlantısı 
kesilir, dış çevre görüşü daha farklı, içsel bir mekâna açılır ve onu 
genişletir. Düşünmeyin, hiçbir şeyi kontrol etmeye çalışmayın, beliren 
küçük sinyalleri “gözeneklerinizden” içeri alın. Bu hisleri aklınızda tutun, 
bir nesneyle yapılan birkaç denemeden sonra, bu tecrübeyi bir kişiyle 
tekrarlayın, ona dikkatlice bakın ve aynı şekilde altıncı hissinizin akışına 
izin verecek şekilde bakışınızı genişletin. 
Faydası: Bu alıştırma, sezginizi geliştirmeyi ve karşınızdaki kişinin 
duygusal dünyasını anlamanızı sağlar. Bilinçli olmayan bir mesaj, ondan 
size, dilin ötesinde aktarılır. Bu yetiniz üzerinde çalışmak, içinizden 
geçenleri daha iyi anlamanıza ve doğru seçimler yapmanıza yardımcı 
olur.
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Duygusal zekâ iş hayatında da fark yaratan başarıların kaynağı olarak 
gösteriliyor. Özellikle üst düzey yöneticinin başarısında belirleyici olan insan 
ilişkilerinin önemini Prof. Dr. Acar Baltaş anlatıyor.

“DUYGUSAL ZEKÂNIN 
DÜŞÜK OLMASI 
BAŞARISIZLIĞI GETİRİYOR”

İŞ HAYATI

İ
nsanlar işe IQ’ları nedeniyle alınır, 
duygusal zekâları nedeniyle yükselir 
veya işten çıkartılırlar.” Bu çarpıcı ifade, 
1995 yılının ortalarında duygusal zekâ 
kavramı yeni popüler olmaya başladığı 
dönemde, konunun önemini anlatmak 
için kullanılan güçlü ve iddialı bir 

mesaj olarak zihinlere yerleşti. Üst düzey bir 
yöneticinin başarısında rol oynayan birçok 
değişkenin, özellikle de IQ ve deneyimin 
önüne geçen bu kavramın ne ölçüde geçerli 
olduğunu bazıları kuşkuyla sorguladı. Ancak 
yukarıdaki mesajın yaygınlaşmasından bu 
yana 20 yıldan uzun bir zaman geçmesi, 
mesleki başarı için insanlar arası ilişkilerin 
önemi konusunun yapılan araştırmalarla 

bilimsel açıdan sınanmasına imkân verdi. 
Son 20 yılın iş hayatına getirdiği en önemli 
özelliklerden biri de değişim hızının giderek 
artması. Bunun sonucu olarak, başarılı bir 
iş liderinde aranan önde gelen özelliklerin 
başında değişimi yönetme kapasitesi geliyor.  
Bir kuruma değişimi yönetecek bir yönetici 
arandığında, öncelikli olarak hangi özelliklere 
odaklanmak gerekir? Öncelikle akla gelenler 
güçlü bir akademik geçmiş, daha sonra 
uluslararası itibarlı şirketlerde deneyim ve 
burada elde ettiği sayısal başarılardır. Karar 
vericilerin bazıları IQ’yu ön plana çıkartırken, 
bazıları da deneyime ağırlık verir. Yakın 
zamanda bilimsel temellere dayanan kişilik 
de değerlendirme faktörleri arasına girdi.
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YÖNETİCİ BAŞARISINDA ANAHTAR 
YETKİNLİKLER
Alanının önde gelen, üst düzey yönetici arama ve 
yerleştirme kuruluşlarından biri olan Egon Zehnder, 
dünyadaki 62 ofisinde sahip olduğu geniş veri 
tabanında yöneticilerin başarısını belirleyen, anahtar 
yetkinlikleri araştırdı. 
Bu çalışmanın sonucunda, başarılı iş sonuçları alan 
üst düzey yöneticilerde şu özellikler bulundu: Sonuç 
odaklılık (işleri sonuç alacak şekilde ele almak), ekip 
liderliği (etkin ekipler kurup üyeler arasındaki uyumu 
sağlamak), işbirliği ve etkileme (tüm ilgililerle iş 
performansını olumlu etkileyecek ilişki kurmak), 
stratejik yönelim (günlük sorunların dışına çıkarak 
büyük resmi görmek).

DENEYİM VE DUYGUSAL ZEKÂYI 
BİRLEŞTİREN BAŞARI FORMÜLÜ
Egon Zehnder’in uzun yıllar yöneticiliğini yapmış olan 
C. F. Araoz, 11 yıl içinde 11 bin kişiyle iş görüşmesi 
yaptığını söylüyor. Araoz bunlar arasında üst düzey 
pozisyona yerleştirdiği ve işteki başarı düzeyini 
izlediği 250 kişiyle ilgili sonuçları IQ, deneyim ve 
insan ilişkilerindeki etkililiği (duygusal zekâ) açısından 
değerlendirerek bazı sonuçlara ulaştı.
En yüksek başarının deneyim ve duygusal zekâ 
(DZ) bileşiminde olduğu görüldü. Yüksek DZ ve 
deneyime sahip yöneticilerin yeni bir pozisyonun 
güçlüklerine rağmen %97 oranında başarı sağladığı 
anlaşıldı. Buna karşılık en yüksek başarısızlığın %25 
oranında, “yüksek IQ, yüksek deneyim ve düşük DZ” 
grubunda olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla, deneyim 
ve IQ yüksek olmasına rağmen 
duygusal zekânın düşük olması 
başarısızlığı getiriyor.

DEĞİŞİM VE DUYGUSAL 
ÇEVİKLİK
Değişim son yıllarda giderek artan 
ölçüde farklı durumlarda temel bir 
ihtiyaç konumuna geldi. Değişim 
ihtiyacı birçok nedenle ortaya çıkar. 
Bu nedenler arasında, yeni bir iş 
kurulması, birleşme ve satın almalar, 
yeni strateji uygulamaları, performans 
sorunlarının giderilmesi, rekabete 
dayanmak için büyüme, kurumu 
gelecekteki gelişmelere hazırlamak 
sayılabilir.

Bütün bu nedenlerle üst düzey yöneticinin değişim 
durumlarıyla başa çıkma ve bunları yönetme 
potansiyelini öngörmek büyük önem taşır. 
Yöneticinin kendisinin hızla değişen koşullara uyum 
sağlaması ve kendi olumsuz duygularını denetleyip 
yönetmesi yetmez. Aynı zamanda, birlikte çalıştığı 
kişilerin duygu durumundaki dalgalanmaları ve 
değişim döneminde ortama egemen olan kaygıyı 
yönetmesi daha büyük önem taşır. Duygusal zekâ 
kişinin kendisine ve sosyal ilişkilerine yönelik duygu 
düzenleme stratejilerini hayata taşıması için gerekli 
temeli sağlar. Bu temel, düşünülmüş tepkileri hayata 
taşıma becerisi kazandırır.
Başarısız yöneticiliğin en önde gelen özelliği 
yarattığı etkinin farkında olamamak ve/veya 
bunu önemsememektir. Geçen yıl katıldığım 
bir toplantıda Goleman, her türlü işte duygusal 
zekânın rolünün %66, yöneticilik pozisyonunda ise 
%85 olduğunu söyledi. Duygusal zekâ olumsuz bir 
durum karşısında başkalarını veya kendini suçlamak 
yerine alternatif yollar aramayı, takılıp kalmak yerine 
olumsuzluğu kabul edip çözüme yönelmeyi ve 

sorunları fırsata çevirmeyi mümkün 
kılar. Çünkü değişim, çevik olmayı 
gerektirir. Deneyimin duygusal 
zekâ ile birleştiği noktada duygusal 
çeviklikten bahsedebiliriz.  
Duygusal çeviklik, duyguları 
yöneterek deneyimin olumlu 
sonuçlarını hızla uygulamaya 
koymayı sağlar. Değer sistemimiz 
üzerine inşa edilen duygusal 
çeviklik, değişimin getirdiği belirsiz 
koşullarda yolumuzu aydınlatarak, 
düşünülerek alınan kararları 
hızlandırır ve bu kararların bireysel 
değil, toplumsal faydaya hizmet 
edecek doğru kararlar olabilmesi 
için bizi duygularımız aracılığıyla 
yönlendirir.

“Duygusal zekâ 
başkalarını veya kendini 
suçlamak yerine çözüme 
yönelmeyi ve sorunları 

fırsata çevirmeyi 
mümkün kılar.”

ACAR BALTAŞ
Klinik nörofizyoloji 

alanında tıp bilimleri 
doktoru, psikolog 
ve akademisyen 

kimliğine ek olarak 
kurumsal psikolojik 

danışmanlık alanında 
öncü.
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SAĞLIKLI İLİŞKİLER
Birlikte İyi Hissetmek, David Burns,  
Psikonet Yayınları
Diğer insanlarla dostane, tatminkâr ilişkiler isteriz ama 
genellikle tam tersi, düşmanlık, acı ve güvensizlikle 
karşılaşırız. Peki, bu neden oluyor? Neden iyi 
geçinemiyoruz? Psikiyatr David Burns’ün klinik 

tecrübesi ve 1000’den fazla kişiyle 
yaptığı araştırmalara dayanan 
“Birlikte İyi Hissetmek”, neden 
birbirimizle iyi geçinemediğimiz 
üzerine yepyeni bir teori sunuyor 
ve ilişkilerin yürümesi için basit  
ama bir o kadar güçlü teknikler 
sağlıyor.

EQ’NUZ KAÇ?
Duygusal Zekânızı Ölçün, Mark Davis,  
Alfa Yayınları
Daha başarılı ve mutlu bireyler olabilmek, toplumda 
sağlam bir konum elde edebilmek ve ilişkilerimizi 
daha sağlıklı düzenleyebilmek için duygusal zekâmızı 
geliştirmeye ihtiyacımız var. Mark Davis’in “Duygusal 
Zekânızı Ölçün” adlı kitabında, kendi kendinize 

rahatça uygulayabileceğiniz, 
karmaşık olmayan testler aracılığıyla 
kişiliğinizin güçlü ve zayıf yönlerini 
belirleyebileceksiniz. Kitapta 
duygusal zekânızı geliştirebilmek 
için adım adım izleyebileceğiniz, 
kaydettiğiniz ilerlemeyi 
ölçebileceğiniz pratik bir rehber de 
bulunuyor.

KENDİNİZİ TANIYIN
Duygusal Zekâ, Zuhal Baltaş, Remzi Kitabevi
Hayatın anlamı ve yaşanabilirliği, aklın ve 
duyguların etkin kullanımından doğan 
sinerjide gizlidir. Zuhal Baltaş’ın “Duygusal 

Zekâ” kitabıyla duygularınızı, 
değişime uyum hızınızı, stres 
karşısındaki direncinizi, olumlu 
düşüncelerinizi ve empati 
yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. 
Bu kitap, kendinizi tanımanın 
ve diğerleriyle ilişkilerinizi 
yönetmenin anahtarını sunuyor.

DUYGULARIMIZ VE İŞ HAYATI
Çatışma ve İletişim, Kolektif, Optimist Yayınları
Harvard Business Review’un Duygusal Zekâ 
Serisi’nden “Çatışma ve İletişim”, size stresli 
iş arkadaşlarıyla nasıl baş edebileceğiniz, 
çatışma ortamında yol alabilme becerinizi nasıl 
geliştirebileceğiniz konusunda rehberlik ediyor. 

Kitap, duygularımızın iş hayatımızı 
nasıl etkilediğine, zor durumlarla 
ve zor insanlarla nasıl başa 
çıkabileceğimize, işyerindeki 
mutluluğa yönelmenin ne anlama 
geldiğine dair ilham veren 
denemelere ve araştırmalara  
yer veriyor.  

EQ’NUN ÖNEMİ
Duygusal Zekâ, Daniel Goleman,  
Varlık Yayınları
Dr. Daniel Goleman, EQ’nun IQ’dan daha  
önemli olduğunu söylediği “Duygusal Zekâ” adlı 
kitabında, duygusal zekâ yoksunluğunun kişinin  

aile yaşamından mesleki başarısına, 
toplumsal ilişkilerinden sağlık 
durumuna kadar birçok alanda 
kötü sonuçlar doğurabileceğinden 
bahsediyor. IQ’nun tersine  
duygusal zekâ doğuştan gelen 
bir özellik değil ve geliştirebilmek 
mümkün.  

KONUYLA İLGİLİ DAHA FAZLASI İÇİN
O

K
U

Y
U

N

JACK VE GUGUKLU SAAT KALBİ  
(JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR) 
Mathias Malzieu’nün romanından uyarlanan “Jack 
ve Guguklu Saat Kalbi”, duyguların ne kadar hayati 
olduğuna dair anlamlı yapımlardan biri. Dünyanın en 
soğuk gününde doğan Jack’in kalbi donar ve ona hayat 
vermek için kalbinin yerine bir guguklu saat yerleştirilir. 
Saatin bozulmadan çalışması ve hayatta kalmak için 
Jack’in tek dikkat etmesi gereken aşk, öfke gibi yoğun 
duygulardan uzak durmasıdır ama bir gün âşık olur ve 
duygularını kontrol altında tutmakta zorlanır.  
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64    Yaklaşım Küçük ev 
akımını yakından 
tanıyın

67    Yılın rengi Klasik      
 mavinin gücü

70    Marka imajı İhtiyaç 
sahibi çocukların 
yüzünü güldürün

Ritüel:
10 pratik 

uygulamayla  
cilt bakımı

60

Güzellik, seyahat, lezzet: Duyularınıza hitap eden zevkler
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R i t ü e l
G ü z e l l i k  &  Ya ş a m  S t i l i

10 pratik

CİLT BAKIM 
TÜYOSU

Y A Z I :  T U Ğ Ç E  T E M E L

Cilt temizliğine  
dair her şey
Yüz temizleyiciniz -krem, köpük veya 
bakım sütü olabilir- yüz masajı için 
harika bir araçtır. Temizleyicinizi 
masaj yaparak uyguladıktan sonra, 
ılık suyla ıslattığınız bir havluyla 
yüzünüzü durulayın. Cildinizi 
dairesel hareketler yerine aşağıya 
doğru baskı yaparak düz hareketlerle 
temizlemeye dikkat edin. Böylece 
drenaj etkisi yaratır ve derinizi 
alt tabakada bulunan sıvı ve 
toksinlerden arındırabilirsiniz. 
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Bu, cildinizin daha 
dolgun,  
ışıltılı ve aydınlık 
görünmesini  
sağlar.  Toz formülü 
suyla birleştiğinde 
aktifleşen Dermalogica Daily 
Superfoliant (57 gr, A740), cilt yüzeyini 
yenilemeye ve pürüzsüzleştirmeye 
yardımcı oluyor. Vichy Purete 
Thermal 3’ü 1 Arada Yüz Temizleyici’si 
(A94,90) ise hassas ciltler için süt, 
losyon ve göz temizleyicisini tek 
üründe buluşturuyor.
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Cildinizi temiz tutmak için aslında günde  
beş dakikanızı ayırmanız yeterli. Holistik bakım 

tüyolarımız, cildinizi güzelleştirirken  
keyfinizi de yerine getirecek.

>>

S
izlere sunduğumuz 
bu 10 öneri 
arka arkaya 
uygulanması 
gereken bakım 
ritüelleri değil. 
Katı bir rutin 
veya reçete 

de önermiyoruz. Her gün 
aralarından sadece bir tanesini 
seçerek uygulayabilirsiniz. 
Her bir uygulama  kendinizi 
iyi hissetmenize ve cildinizin 
güzelleşmesine yardımcı olacak. 
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Parlak bakışlar
Göz altlarınıza serum veya göz kremi 
sürmeden önce, göz çevrenize üç 
dakikalık bir masaj yapın. Gözünüzün 
altını hafifçe çimdikleyerek kan 
dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Göz 
çevrenizdeki basınç noktalarına 
bastırmak ve göz altlarına parmak 
uçlarınızla hafifçe vurmak da drenaj 
etkisi yapar.

Esansiyel yağlar
Genişçe bir kabı sıcak suyla doldurup 
içerisine cildinizin ihtiyacına göre olan 
bir esansiyel yağdan iki damla ekleyin. 
Yüzünüzü bu suyla yıkayın. Hassas 
cildi yatıştırmak ve stresten arınmak 
için sardunya, papatya ve lavanta; 
cildi nemlendirmek ve daha pozitif 
hissetmek için gül ve buhur yağı; 
sivilceli cildi iyileştirmek ve akneleri 
kurutmak için okaliptüs ve fragonia; 
kızarıklığı yatıştırmak ve 
güzel bir uyku içinse roma 
papatyası ve lavanta yağı 
kullanabilirsiniz. Ferah 
ve canlandırıcı kokusuyla 
Misbahçe’nin Okaliptus 
Esansiyel Yağı (10 ml, 
A50, misbahce.com.tr) 
favorimiz. 

temizlenmesine 
yardımcı olur. Hassas 
cildinizi yatıştırıp 
ferahlatmak için, Ligne 
St. Barth Aloe Vera Yüz 
ve Vücut için Yoğun 
Nemlendirme Jel’i (200 
ml, A501, nubia.com.tr) 
kullanabilirsiniz.  G
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Aloe vera mucizesi
Güzel ve parlak bir tene sahip 
olabilmek için, kan dolaşımınızın 
hızlı ve karaciğerinizin sağlıklı 
olması gerekir. Aloe vera bitkisinin 
yapraklarını keserek, içindeki jelden 
organik aloe vera suyu yapabilirsiniz. 
Günde birkaç yemek kaşığı aloe vera 
suyu tüketmek, karaciğerinizin 

temizlenmesine 
yardımcı olur. Hassas 
cildinizi yatıştırıp 

mak için, Ligne 
Yüz
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Günde birkaç yemek kaşığı
aloe vera suyu tüketmek, 

karaciğerinizin temizlenmesine yardımcı olur. 

>>



pH dengesine 
dikkat
Derinizin 
pH dengesini 
ve sağlığını 
korumanın en 
kolay yolu, cildinizi 
temizledikten sonra 
asit bazlı bir tonik 
kullanmanızdır. 
Hassas bir cilde sahipseniz, alkolsüz 
formülüyle Kiehl’s Ultra Facial 
Oil-Free Toner’ı (250 ml, A159) 
veya içeriğindeki doğal salisilik 
asitle cildi nazikçe arındıran 
Caudalie Vinopure Clear Skin 
Purifying Toner’ı (200 ml, A120) 
deneyebilirsiniz.

Etkili temizlik
Cildinizi 
temizlemeye 
yardımcı olan 
şarjlı makineleri 
kullanarak, kısa 
sürede derinlemesine 
bir temizlik 
sağlayabilirsiniz. 
Braun Face 831-Yüz 
Epilatörü ve Yüz 

Temizleme Fırçası (A350), cildinizi 
tahriş etmeden yüzünüzdeki 
makyaj ve kiri arındırmanın yanı 
sıra uygulayacağınız serum ve 
nemlendiricinizin de daha etkili 
olmasına yardımcı olur.  

Yüz şişkinliğine son
Küçük bir balonun içini suyla 
doldurup buzluğa koyun. 
Donduktan sonra müslin bezle 
sarın ve yüzünüzde yukarıya doğru 
hareket ettirerek gezdirin. Bu ufak 
bakım, yüzünüzdeki şişkinliğin 
inmesini sağlarken cildinize pembe 
bir ışıltı da verir. İşiniz bittiğinde 
bir dahaki sefere kullanmak üzere 
buzlukta saklayabilirsiniz.
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Kaşlarınızı çatmayın
Kaşlarımızın arasında -çatık kaş 
çizgilerimizin oluştuğu bölgede- 
yer alan akordeon şeklindeki 
kas, şaşırtıcı bir oranda gerginlik 
barındırabilir. Beş dakikanızı 
ayırarak kaşlarınızı çimdikleyin. 
İşaret ve başparmaklarınızla 
derinizi yukarı doğru itip bırakarak 
masaj yapmaya devam edin. Biraz 
canınızın yanması iyiye işaret, çünkü 
bu, gergin bölgeyi bulduğunuz ve 
rahatlayana kadar masaj yaparak 
açmanız gerektiği anlamına gelir. 
Tıpkı omuzlardaki kulunçlardan 
kurtulmak için yaptığımız  
masajlar gibi.

Derin bir nefes
Yüzünüzü temizlerken 
derin nefes alıp vermek, 
cilt bakım rutininizi 
daha etkili hale getirir. 
Masaj yaparak yüz 
temizleyicinizi sürerken, 
burnunuzdan altı 
saniye boyunca derin 
bir nefes alın. Yüzünüzü 
durularken de nefesinizi 
yine altı saniye süresince 
ağzınızdan verin. Serum 
ve nemlendiricinizi 
uygularken de derince 
nefes alıp vermeye devam edin. Ren 
Rose O12 Ultra-Moisture Serum 
(30 ml, A286, renskincare.com.
tr) gibi duyularınıza hitap eden 
aromaterapik yağlar kullanmak da 
rahatlamanıza yardımcı olur.  

Her derde 
deva
hindistan 
cevizi 
Hindistan 
cevizi yağını 
banyonuzdan eksik 
etmeyin. Harika bir 
makyaj çıkarıcı ve 
masaj yağı olmasının yanı sıra ağızda 
çalkalandığında (oda sıcaklığında 
katı olan hindistancevizi yağı 
ağzınızda sıvı hale gelir), diş etlerinizi 
sağlıklı tutmaya da yardımcı olur. 
Geceleri uyumadan önce saç ve saç 
derinize masaj yaptıktan sonra, 
sabah şampuanla durulayarak 
parlak saçlara da kavuşabilirsiniz. 
The LifeCo’nun Organik Hindistan 
Cevizi Yağı’nı (150 ml, A37,49) 
deneyebilirsiniz.
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10 metrekareye bir dünya sığdırmak:

KÜÇÜK EV AKIMI
Yüzyıllardır insanlığın “ daha çoğuna” sahip olma 

hevesinden ötürü doğadan uzaklaşıyor, tüketim 
toplumuna dönüşüyoruz. Oysa dünyada  

10 metrekareye kocaman bir dünya sığdıran “tiny 
house” yani küçük ev sakinleri var. 

Y A Z I :  H Ü M A  K A Y A
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>>

H
er zaman 
geniş 
evlerimiz 
yoktu. Tarih 
boyunca 
küçük ve 
taşınabilir 
evlerde 

yaşadık. M.Ö. 1000’de Moğolistan’da 
pratik, küçük mobil evler olan 
“yurt” veya “ger” adlı çadırlar 
kullanılıyordu. M.Ö. 500’de yerli 
Amerikalılar sadece taşınabilir 
değil, aynı zamanda su geçirmez ve 

taşıyan Four Lights Tiny House adlı 
ikinci bir şirketi daha hayata geçirdi. 
Küçük ev tasarımlarına tekerlekleri 
ekledi ve mobil “tiny house”lar ortaya 
çıktı.

Evler küçülüyor,  
umut büyüyor
Son yıllarda küresel iklim değişikliği 
tehdidinin ve doğal hayatın hızla 
yok olmasıyla, “Sürdürülebilir bir 
ekosistem için neler yapabiliriz?” 
tartışmaları arttı. Kendine yeten 
evler, yeşil enerjinin dönüşümü 
ve düşük emisyon gibi konular 
da bu tartışmaların büyük bir 
kısmında kendine yer edindi. 
Küçük ev akımının geniş kitlelerce 
sahiplenilişinin başlıca nedenlerinden 
biri de düşük karbon ayak izi ve 
sürdürülebilir sistemleri. Çevrecilik, 
evler henüz inşa aşamasındayken 
kendini gösteriyor; evlerde çoğunlukla 
geri dönüştürülmüş malzemeler 
kullanılıyor. Müstakil tanımına 
girdikleri için sebze yetiştiriciliği ve 
kompost kullanımı mümkün oluyor, 
yağmur sularının tuvalet ve banyoda 
kullanıldığı veya mutfak sularının gri 
su sistemine dahil edildiği sistemlerle 
kaynak tüketimi minimuma 
indiriliyor. 
Küçük evlere yönelimdeki artışın 
bir başka sebebi ise sürekli ödenmek 
zorunda kalınan yüklü kiralardan, 
ev kredilerinden, elektrik-doğalgaz 
faturalarından, şehrin bunaltıcı 
kalabalığından ve betonlaşmadan 
sıkılan insanlar. Çoğu küçük ev sahibi 
azalan masraflardan ve minimalist 
hayatın kolaylığından, hem maddi 

ısıya dayanıklı küçük çadırlar olan 
“tepee”leri kullandılar. Amerikan 
İç Savaşı’nın sonlarına doğru ortaya 
çıkan, oldukça düşük karbon ayak 
izine sahip ve New Orleans eyaletine 
ait ev tipi olan “Av tüfeği evleri” 
(Shotgun Houses) adını genellikle 
arkaya yerleştirilmiş odalar ve evin 
her bir ucundaki kapılarla birlikte 
3,5 metreden oluşan dikdörtgen 
şeklinden alıyordu. 1970’lere 
gelindiğinde, sanatçı Allan Wexler 
sanatsal bir yaklaşım olarak kompakt 
bir alanda yaşama fikrini ortaya 
koydu. 1973 yılında ise yazar Lloyd 
Kahn ve Bob Easton, kitlelere daha 
küçük bir alanda yaşama fikrini 
sunan “Barınak” (Shelter) adlı 
kitabı yayımladı. Henry David 
Thoreau ve Lester Walker gibi diğer 
yazarlar da küçük ev hareketinin 
savunucularındandı.  
1990’lı yıllarda Andrea Zittel adlı 
sanatçı, çalışmalarında ilham 
kaynağı olarak küçük ev kavramını 
kullandı. 1997’de ise mimar Sarah 
Susanka, küçük evlerin çevresel 
faydalarına dikkat çekmek amacıyla 
“The Not So Big House”(Çok Büyük 
Olmayan Ev) isimli kitabı yazdı. 
Günümüzde yaygınlaşan şekliyle 
“tiny house” akımının ortaya çıkışı 
ise 2000’lerin başına dayanıyor. 
2002 yılında Greg Johnson, Shay 
Salomon, Nigel Valdez ve Jay Shafer 
“Küçük Ev Hareketi” adlı bir topluluk 
kurdu. 2012 yılında küçük evleri 
kitlelere kabullendirmek isteyen Jay 
Shafer tarafından Tumbleweed Tiny 
House adlı şirket kuruldu. Shafer, 
daha sonra küçük ev hareketini ileri 
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>> hem mental ferahlamadan bahsediyor. 
Yaşam alanı daraldıkça kafa yormanız 
gereken eşya sayısı, yeni eşyalarla 
doldurmak istediğiniz odalar ve 
evde problem çıkartan ekstra 
alanlar azalıyor, üstelik çoğu akıllı 
ve ergonomik küçük ev tasarımıyla 
hayat kalitenizden, zevklerinizden 
ve ihtiyaçlarınızdan feragat etmek 
zorunda kalmıyorsunuz. Daha azıyla 
daha mutlu bir hayat mümkünken, 
daha fazlası için neden daha stresli bir 
yaşam seçelim ki?

Türkiye’deki küçük evler
34 yaşındaki sınıf öğretmeni Ezgi, 
eşi ve oğluyla birlikte yaşadığı küçük 
evi ailesiyle birlikte sıfırdan inşa etti. 
“Gerçekte ne istediğimizi bulmak 
zaman alsa da, kalabalıktan ve 
gürültüden uzak, sadece bize ait bir 
yerde yaşama isteği bizi bu yaşam 
şekline yöneltti” diyor ve ekliyor: 
“Doğaya verdiğimiz zararı en aza 
indirerek minimal bir yaşam alanı 
yaratmaya çalıştık ve minik evimizi 
kendimiz yapmaya karar verdik. Nefes 
aldığımız yerin tam bir permakültür 
örneği olmasını istiyorduk. Yaşayan, 
hikâyesi olan, bizim diyebildiğimiz bir 
yer, bir ev… Geçtiğimiz yazın haziran 
ayında başladığımız küçük evimiz 
daha azla daha çok mutlu olduğumuz, 

doğayla iç içe, küçülerek daha da 
özgürleştiğimiz bir yer artık.”
Küçük evlerin boyutları ve işlevleri 
tasarımına göre değişiklik gösteriyor 
olsa da ülkemizde de pek çok kişi 
tarafından yaşam alanı olarak 
tercih ediliyor. Ortalama 10 ila 30 
metrekare arasında değişkenlik 
gösteren küçük evlerde yaşamak 
kulağa biraz marjinal geliyor olabilir, 
ancak pratik, konforlu ve çevre dostu 
olmalarıyla her geçen gün sayıları 
artacak gibi görünüyor; yerel minik ev 
üreticilerindeki ivme de bunu kanıtlar 
nitelikte. Evini beton binalar ve hava 
kirliliğinden uzak, yemyeşil bir alana 
taşımayı, üstelik istediği zaman yer 
değiştirebilmeyi hangimiz istemeyiz 
ki? Üstelik hayatımızdaki konfordan 
taviz vermeden. Türkiye’de bu küçük 
evler karavan tarzında ve taşınmaz 
konut olmak üzere iki farklı şekilde 
üretilebiliyor. Ancak mobil evlerin 
ülkemiz sınırları içinde seyahat 
edebilmeleri için bazı kanunlara 
uymaları gerekiyor. Taşınabilir küçük 
evler, yönetmelikte “karavan” olarak 
geçiyor ve bu kapsamdaki yasalardan 
mesul oluyor; yani kanunlara göre 
evinizin genişliği maksimum 2.55 
metrekare olmalı ve belirlenen 
maksimum ağırlık koşulunu 
karşılamalı. Kendinize ait araziniz 

varsa veya arsa kiraladıysanız, plakalı 
ve ruhsatlı karavan statüsündeki 
mobil evinizi buraya park 
edebilirsiniz. Bir diğer seçenek ise 
sipariş üzerine size özel yapılan küçük 
evi arazinize kurdurabilir ve sabit ev 
işlevinde kullanabilirsiniz. 
Türkiye’de minimalist yaşam tarzını 
seçip tiny houselarda yaşama kararı 
alan çoğu kişi evlerini karavanlar için 
ayrılan özel bölgelere yerleştiriyor. 
Böylelikle atık gider suları için bu 
alanlardaki kanalizasyon sistemlerini 
kullanmak mümkün olabiliyor. 
Bunun dışında kiraladığınız veya 
satın aldığınız arazinize atık su için 
kanalizasyon gideri açtırmak bir diğer 
çözüm. Temiz su içinse çiftliklerde ve 
bağ evlerinde kullanılana benzer su 
deposu edinmek kolay ve işlevsel bir 
seçenek. 
Stressiz, doğayla iç içe ve 
sürdürülebilir bir hayat sürmek ne 
zor ne de imkânsız. Hayatınızdaki 
stres yaratan fazlalıklardan 
arındıkça, nefes aldığınız her anın 
tadını çıkartabilmeniz mümkün 
olacak. Unutmayın ki, eviniz ve 
eşyalarınız sizi mutlu etmek için 
var, mutluluğunuzu engelleyen her 
şeyi hemen bugün hayatınızdan 
çıkartabilirsiniz. İhtiyacımız olan tek 
şey özgürlük, doğa ve sevgi. G
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Trendler özgürlüğe  
çağırıyor

Pantone’nin 2020 yılı için seçtiği renk olan 
klasik mavi, özgürlük hissini çağrıştırırken, 
güven duygusunu da destekliyor.  

2000 yılından beri Pantone Color Institute tarafından her yıla özel bir renk 
seçiliyor. Yılın rengini belirlemek için her sene seçilen bir Avrupa başkentinde 
farklı ülkelerin temsilcilerinden oluşan Pantone Color Institue kurulu 
toplanıyor ve tüketim alışkanlıkları, sektörel eğilimler, güncel trendler ve 
toplumun psikolojik durumu gibi pek çok faktörü dikkate alarak bir sonraki 
yılın rengine karar veriliyor. 2020 yılı içinse Pantone kurulu tarafından “klasik 
mavi” yılın rengi olarak seçildi. Mavinin koyuya yakın orta tonuna denk gelen 
klasik mavi, bazı mecralarda “kraliyet mavisi” (royal blue) olarak anılıyor. 
İngiliz monarşisiyle bağdaşsa da bu imgenin tam tersine özgürlüğün rengi 
olarak da karşımıza çıkıyor. Renk uzmanı Zeynep Tarhan Muslu klasik maviyi 
hem duygusal hem de tonal bakımdan serin bir renk olarak tanımlıyor. Bu 
renk için “klasik mavi” tanımlamasının tesadüf olmadığını söyleyen Muslu, 
kullanım kolaylığı ve çokça renkle kombinlenebiliyor olmasından dolayı sadece 
bu yıl değil, uzun soluklu olarak göreceğimizi ifade ediyor. Aynı zamanda da 
yeni sezonda özellikle klasik parçalarda bu renge yatırım yapılmasını tavsiye 
ediyor. Klasik mavi tüm dünyada reklamcılık alanında da en popüler renklerin 
başında geliyor. Markasını güvenle ilişkilendirmek isteyen pek çok firma 
logosunda gri ve mavi kullanıyor. Siz de güven telkin etmek istediğinizde, 
klasik maviyi griyle, güçlü bir stil yaratmak için aynı rengi siyahla, cesur 
bir tarz için turuncuyla ve zamansız bir görünüm içinse fildişi rengiyle 
kombinleyebilirsiniz. Yazı: Hüma Kaya

n 

Pan
klas

kombinleyebilir

k 
nde 

ki 
lasik 
len 

viyi 

u, 
dec
a 

ce 

Melis Göral, $1.350

Kiko,  A

Melié, A1.250

Derimod, 

A

The Merchant 

of Venice,  

 
A1.750

Sephora, A

Chimi, A800

Zara, A

Nars, A140

elié,A1.250
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Anında sıkılaşma
Ateiler Rebul’un cilt bakım 

serisinde yer alan Anında 
Sıkılaştırıcı Kompleks, 

%97,59 doğal içeriğiyle 
uygulanır uygulanmaz 

ince bir film tabakası 
halinde cildi kaplayarak beş 

dakikadan kısa bir sürede 
gergin ve pürüzsüz bir cilt 

sağlıyor. 
30 ml, A269,90

Cildinizi rahatlatın
Bioderma’nın yoğun cilt kuruluğuna sahip 

hassas ciltlere özel olarak geliştirdiği 
Atoderm Intensive Balm cilt bakım kremi, 
ciltte oluşan kızarıklık, gerginlik ve kaşıntı 

hissinin giderilmesine yardımcı oluyor.
500 ml, A169,50

Kollajen güzelliği
Doğal ve sağlıklı görünen 

bir cilt için kollajen 
takviyesini cilt bakımıyla 

birleştiren Voonka Beauty 
ailesinin yeni üyesi H2O 

Micellar Cleansing 
Water içeriğinde bulunan 

hidrolize kollajenle cilt 
bakımına destek oluyor.  

A84,50

Dinlendirici 
bakım

Banyo saatine meditatif 
bir etki sağlamayı 

amaçlayan Dermalogica 
Vücut Koleksiyonu’ndaki 

Phyto Replenish Body 
Oil, tüm vücutta veya 
gerginlik ve yorgunluk 
hissedilen bölgelerde 
kullanılabilir. Özellikle 

dinlendirici bir uyku için 
akşam kullanımı önerilir.

125 ml, A390

Uzun süreli 
nemlendirme
Organik havuçlar 
ve yüzde 97’si doğal 
içeriklerle üretilen The 
Body Shop Carrot 
Nemlendirici Krem, 72 
saat boyunca cildi nemli 
tutuyor ve ışıltı katarak 
daha sağlıklı bir görünüm 
yaratıyor. 
50 ml, A129,90

Çift detoksu
The LifeCo Wellbeing, çiftlere 
özel hazırladığı Couple Detoks 

programıyla günlük hayatın 
yoğun temposu ve stresinden 

uzaklaşıp mola vermenizi, toksik 
beslenme alışkanlıklarınızı 

değiştirmenizi, bedensel ve 
ruhsal açıdan vücudunuzu 

dinlendirmenizi ve yenilenmenizi 
sağlıyor. 

thelifeco.com

içeriklerle üretilen The 
Body Shop Carrot 
Nemlendirici Krem, 72
saat boyunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncacacacacacaacacacacaccaaacacaa ccccccccccccccccccc llliililllilililililililililililililddidddddididdddidididiidididdididididididididdidididi nnnnnnnnnnnnnnnnnnememememememememmemeememmemeememmmmemememmeme liliililillililililililllilliliiliiii 
tutuyor veeeeeeeeeeeee ııışşışışışş lllllltllllltıı kkkakakkakkkkkkatattatat raraaakk kkkkkkkkkkkkkkk
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yaratıyor. 
50 ml, A129,,9,90,900,90,,9, 0,

,

 

. 

Romantik pembe
Flormar, yeni koleksiyonu 
Nude Pink Love ile doğal 

tonlarda makyajdan 
hoşlananlar için nude, 

şeftali ve pembe tonlarında 
günlük makyaj için oldukça 

uygun olan pratik kullanımlı 
ürünler sunuyor. 

rahatlat nrahatlatın
uruluğuna sahip 
arak geliştirdiği 

, ilt bakım kremi,
 ginlik ve kaşıntı
.yardımcı oluyor.

500 ml, A169,50

125 ml, A390
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Çarpıcı koku
Victoria’s Secret’ın yeni 
parfümü Bombshell 
Intense, kırmızıdan gücünü 
alıyor ve bu rengin güç, 
kuvvet, tutku ve cazibe 
gibi bütün özelliklerini 
içinde barındırıyor. Üst 
notalarında kullanılan 
yoğun kiraz kremsi ve canlı 
bir dokunuş sağlarken, 
kırmızı şakayık Bombshell 
imzasını çiçeksi bir seviyeye 
çıkarıyor.
100 ml, A799

Mis gibi kokular
Febreze’in yeni ürünü Febreze Banyo, sadece 
havadaki kokuları gidermekle kalmıyor, aynı 
zamanda koku oluşumuna karşı havlu, paspas 
gibi yumuşak banyo yüzeylerinde koruyucu 
bir tabaka oluşturarak kötü koku moleküllerini 
nötralize ediyor. A21,95

Düşük kalorili  
ve hafif

Godiva, Godiva Cafe’de 
sunduğu lezzetlerine 

düşük kalorili yeni tatlar 
ekledi. Bunlar arasından 

favorimiz ise %55 oranında 
kakao içeren bitter Belçika 

çikolatasına batırılmış 
hurma ve çilekler oldu.

El yapımı soya mumu
Ceremony Regal Oud koleksiyonuna ait el 
yapımı soya mumu, üst notasındaki pembe 
karabiber, papatya ve kakuleyle sizi mistik bir 
atmosfere sokuyor. Ayrıca el yapımı seramik 
tasarımı ile de yaşam alanlarınıza doğal ve özel 
bir hava katıyor. A275

Orman ferahlığı
Aloe veranın ferahlatıcı 

etkisini cilt bakımına 
taşıyan Sinoz Aloe Vera 

Koleksiyonu; duş jeli, 
vücut peeling’i, vücut 

losyonu ve el kreminden 
oluşuyor. A 159

etkisini cilt bakımına 
taşıyan Sinoz Aloe Vera

Koleksiyonu; duş jeli,
vücut peeling’i, vücut 

losyonu ve el kreminden 
oluşuyor. A 159

Ç k k

El yapımı soya mumu
Ceremony Regal Oud koleksiyonuna ait el

Mis gibi kokullar

tasarımı ile de yaşam alanlarınıza doğal ve özel 
bir hava katıyor. A275

Bedeninizi sevin
Dünyaca ünlü iç giyim 
markalarını bir araya 
getiren, kadınların 
bedenlerini, kıvrımlarını 
sevmelerini sağlayan ve  
her zaman özel olduklarını 
onlara sık sık hissettiren  
G Lingerie, beden 
olumlama düşüncesini 
sahipleniyor.

Probiyotik 
gücü
Yoğun nemlendirme 
etkili Dermoskin 
Ato Probiyotik 
Balm, içeriğindeki 
probiyotik 
ve prebiyotik 
karışımıyla bozulan 
metabolizmayı 
düzenleyerek ciltteki 
mikrobiyolojik 
bariyeri 
güçlendiriyor. 
230 ml, A69,50



M a r k a  i m a j ı

Tüm çocukların beslenme, 
barınma, giyinme gibi 
temel hakları uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına 
alınmış olsa da, ülkemiz de 
dahil olmak üzere dünyada 
milyonlarca çocuk yoksulluk 
nedeniyle temel ihtiyaçlarına 
ulaşamıyor. Özellikle kış 
aylarında korunaklı giyinme 
imkânı olmayan pek çok 
çocuk bu nedenle okullarına 
gidemiyor ve eğitim hayatından 
uzaklaşıyor. 
Flo, geçen yıl başlattığı Turuncu 
Bağcık projesi kapsamında bu 
yıl da Kızılay aracılığıyla ilkokul 
çağına gelmiş ihtiyaç sahibi çocuklara birer çift ayakkabı 
hediye ediyor. “Çocuklar için birlikte adım atalım” 
sloganıyla çocukların yüzlerini güldürmek için hayata 
geçirilen proje, yüz binlerce çocuğun hayatına dokunuyor. 
Daha fazla kişiye ulaşmak için marka yüzü Meryem 

G ü z e l l i k  &  Ya ş a m  S t i l i

Uzerli ile bir tanıtım videosu 
yayınlayan marka, bugüne 
dek 500 bin bağcığa ulaşarak 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
yaşayan 50 bin çocuğu yeni 
ayakkabılarına kavuşturdu. 
Turuncu Bağcık projesinin 
önümüzdeki dönem hedefi 
ise bir milyon bağcık ile 100 
bin çocuğa ulaşmak. Flo’nun 
mağazalarından veya web 
sitesinden 5 TL karşılığında 
satın alınan turuncu 
bağcıklarla kampanyaya 
bağışta bulunarak daha fazla 
çocuğun yeni ayakkabılara 
kavuşmasını sağlayabilirsiniz. 

Ayrıca gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Kızılay tarafından 
organize edilen ve köy okullarında okuyan çocukların 
eğitimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen Kolide Ne Var 
projesine de destek veriliyor. 
Yazı: Hüma Kaya

Çocuklar için 
birlikte adım atalım 

Flo, Kızılay desteğiyle gerçekleştirdiği Turuncu  
Bağcık projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı  

hediye ediyor.
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Anın tadını 
doya doya 

çıkarın

İ
çinde bulunduğunuz ana dikkatinizi verir 
vermez hayatın ne kadar kutsal olduğunu fark 
edersiniz. “Dinginliğin Gücü” adlı kitabında 
Eckhart Tolle “Anı yaşadıkça, var olmanın sade 
ve bir o kadar derin olan mutluluğunu hisseder, 
tüm yaşamın kutsal tarafını fark edersiniz” 
der. Zamanın elinizden kayıp gitmemesi için, o 

an orada ne olduğunun bilincinde ve hislerinizle iletişim 
halinde olmanız oldukça önemli. Bunu yapabilmek 
için, gelecek hakkında kurgulayan ve geçmişte gezinen 
zihinsel aktivitelerden sıyrılmak ve onu etkileyen bütün 
duygu ve hisleri karşılamak için bedende olmak gerekir. 
Psikoterapist Béatrice Millêtre bu durumu, “Bedende 
olmak; önce hislerimize kulak vermek, daha sonra da 
onları adlandırmaktır. Bu, anın gerçekliğine hislerimiz 
aracılığıyla bağlanmamızı ve duyguların getirilerini 
anlamamızı sağlar. Aynı zamanda, ihtiyaçlarımızdan 
ve arzularımızdan yola çıkarak bir düşünce ya da tasarı 
oluşturmamıza yardımcı olur” diyerek anlatıyor. Size 
önerdiğimiz egzersizler, yaşadığınız anlara renk ve 
huzur katmanıza, dolayısıyla da anlardan daha çok keyif 
almanıza yardımcı olacak.

Anı yaşamak, şimdi ve 
burada olmak… Söylemesi 
kolay ancak uygulaması bir  
o kadar zor cümleler. 
Kendinizi dinlemek, 
duygularınızı keşfetmek ve 
her anın tadına varmak için 
zamanı en iyi müttefikiniz 
haline getirmeye ne dersiniz?. 
Çeviri: Buğra Kondu
İllüstrasyon: Bahar Arslan

EGZERSİZ
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Anın tadını doya doya çıkarın

1 
 Otomatikleşmekten kaçının
  Uyumadan önce, yatağınıza rahat bir 

şekilde yerleşin ve geçirdiğiniz günü bir film 
şeridi gibi adım adım gözünüzün önüne getirin. 
Yaptığınız işin otomatikleştiğini düşündüğünüz 
bir ana gelince orada durun (market alışverişi 
yapmak, yemek yapmak ya da sofrayı hazırlamak 
gibi). Daha sonra, bu işleri anın daha çok farkında 
olarak yapsaydınız, neler hissedeceğinizi 
aklınızda canlandırın ve kendinizi sorgulayın.
Bir sonraki gün uyandığınızda, önceki 
gece hissettiklerinizi mümkün olduğunca net 
bir şekilde hatırlamaya çalışarak gününüzü 
programlayın.
Akşam, otomatik olarak yaptığınız aktiviteleri 
yeniden not edin ve bunları ertesi sabah daha 
yavaş ve anın farkında olarak yapmak için bir 
program oluşturun.
Zamanla duygu ve hislerinizin daha çok 
bilincinde olarak, hem kendinize hem de 
bulunduğunuz ana karşı olan dikkatinizin 
ve farkındalığınızın arttığını, bunun da gün 
içerisinde her anın tadını çıkarmanıza olanak 
sağladığını göreceksiniz.

2   Güzeli övün
 Fransız düşünür Charles Pépin, “Gizem 

çoğu zaman bizi korkutur. Anlamadığımız 
şeylerden korkarız. Güzellik, bize gizemin 
mutluluk veren bir deneyimini sunar. Belki de 
güzelliğin en büyük meziyeti, anlayamadığımız 
şeyleri sevmeyi bize öğretmesidir” diyor. 
Hiç şüphesiz ki güzelliği iliklerimize kadar 
hissettiğimiz manzaralarda zaman yavaşlar; 
ışık ve gölge oyunları, gün doğumunda veya 
batımında oluşan renkler, uzaklardaki küçük bir 
vadinin tatlı manzarası ya da bir deniz kıyısının 
muazzam sessizliği… 
Güzelliği görmek ve hissetmek, kendimizden çok 
daha büyük ve engin olana ulaşmak anlamına 
gelir. Bir yüceliğin yansımaları olan bu 
güzellikler, basit bir teşekkürle, meditasyonla, 
çizimle, fotoğrafla ya da bir duayla övülmeyi hak 
ediyor. Güzelliği methederek yaptığımız aslında 
hayatın kendisini övmek ve kendi hayatımızı 
büyütmektir.

3   Zamanı durdurun
 Güzel anlar her zaman çok çabuk geçer. Bunu 

geçmişi yâd ederek kim bilir kaç kez düşünmüşüzdür. 
Ve bu anları bilinçli ve duygularımızla iletişim 
halinde yaşamadığımızda, zaman daha da hızlı geçer. 
Psikiyatr ve psikoterapist Christophe André, fiziksel 
ve ruhsal rahatlığın daha uzun sürmesi adına, pozitif 
psikolojiden doğan bir egzersiz öneriyor. 
Kendinizi iyi hissettiğiniz bir anı yakalayın ve o 
resme bakın.
Daha sonra dikkatinizi ne hissettiğinize verin: 
Rahatlık, dinginlik, genişlik, ferahlık ya da canlılık… 
Bunun tadını çıkarın.
Bu anı oluşturan bütün öğeleri aklınıza kazıyın: 
Işık, sesler, koku, tatlar, renkler, eşyalar ve ifadeler. 
Aklınızdan sizi çevreleyen yüzlerin, manzaranın ve 
ortamı oluşturan bütün unsurların bir fotoğrafını 
çekin. 
Size ait olan bu anıyı belleğinize kaydedin, 
ruhunuz ve bedeninizle tadını çıkarın.
Hayata bu hediye için teşekkür edin.
Mutluluğunuzu sizi çevreleyen insanlarla 
da paylaşabilirsiniz. Mutlu anlarınızı daha da 
pekiştirecek kelimeler seçin ve kullanın. Yaşadığınız 
güzel anları yazıya dökmeyi de deneyebilirsiniz. 
Güzel anıları bu imajlar aracılığıyla yeniden yaşamak, 
o anlarda yaşadığınız güzel hislerin de içinizde 
canlanmasını sağlar.
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4  Keyif almayı ritüeliniz  
haline getirin

   Ailenizle veya dostlarınızla 
kahvaltı yapmak, sevgilinizle romantik 
bir yemek yemek, duş almak, alışveriş 
yapmak, yemek yapmak…
Bu anların hepsi ritüelleştirilebilir. Tek 
yapmanız gereken, bu anların eşsiz ve 
değerli buluşmalar olduğunu fark etmek. 
Bu sayede otomatikleşmekten ve içinde 
bulunduğunuz anlara olan bakışınızın 
sıradanlaşmasından uzaklaşacaksınız.
İşe tepkilerinizi yavaşlatıp hislerinizi 
yaşayarak başlayın.
Daha sonra bu anları nasıl daha güzel 
kılabileceğinizi hayal edin, (dekorasyon, 
aksesuarlar, mimikler, müzik, kıyafetler…).
Ortaklaşa gerçekleştirdiğiniz ilk 
ritüelinizde o anın ne kadar değerli 
olduğunu dile getirmekten çekinmeyin, 
çevrenizdeki kişilerle beraber o an orada 
olmanın bir lütuf olduğunu söyleyin. Bu 
tutumunuz etrafınızdaki diğerler kişileri 
de iyi bir ruh haline sokarak onları anın 
tadını çıkarmaya davet eder.

5   Şükredin
 İsterseniz yüksek sesle, 

isterseniz içinizden… Sıcak ve iyilikle 
dolu bir ortamda, her huzurlu, mutlu 
ve hayat dolu hissettiğinizde, her 
yemekten sonra, güzel bir uykudan 
ya da şekerlemeden uyandığınızda 
şükredin.
Evrene, kadere, Tanrı’ya, hayatın 
kendisine teşekkür edin. Pozitif 
psikolojinin esaslarından biri olan 
minnet duygusu; kalbinizi açar, 
yaşam enerjinizi yükseltir, sizi daha 
mutlu ve güzel fırsatları yakalamak 
konusunda hevesli kılar. Bu aynı 
zamanda, şu anda, burada olarak ne 
kadar şanslı olduğumuzu görmemizi 
sağlayan önemli bir farkındalık 
egzersizidir.

6  Güzel anlarınızdan bir hatıra defteri 
oluşturun

    Zamanı durdurmak, keyif almayı ritüelleştirmek ve 
güzeli övmek konularında pratik yapmaya başladınız. Peki, 
neden bu güzel anlardan bir defter oluşturarak yaşadığınız 
deneyimleri kaydetmeyesiniz? 
Yazmak, deneyimlediğiniz anların büyüsünü tekrar yaşamanızı 
sağlar. Ayrıca bir hatıra defteri oluşturmak, moraliniz bozuk 
olduğunda veya hiçbir zaman tamamıyla mutlu olamayacağınızı 
ve hayatınıza renk katma konusunda yetersiz olduğunuzu 
düşündüğünüzde, sizi rahatlatacak değerli bir yoldaş olur. 
Elinize çok küçük olmayan bir kâğıt alın ve belleğinizden 
ışıldayan anıları yazıya dökün.
Yazarken “güzeli” aramayın (bu şekilde hislerinizin 
içtenliğini ve doğallığını kaybedebilirsiniz) ve deneyimlerinizi 
olabildiğince detaylı bir biçimde betimleyerek yazın.
Şiir yazmaktan korkmayın, çizimler ve kolajlar yapın.

OKUMA ÖNERİSİ
“Mediyasyon”, Christophe André, 
Pegasus Yayınları
“Mindfulness-Bilinçli Farkındalık”,  
Zümra Atalay, İnkilap Yayınları 
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Kalıplaşmış davranış biçimlerini değiştiren 
Şema Terapi 

Tarihçesi
Şema Terapi, 1980’li yılların başında 
Dr. Je
rey Young tarafından 
geliştirilen bir teori ve tedavi 
yöntemi. Bu yöntem, şu anda süre 
giden sorunlarımızın kökenlerini 
keşfetmemize, bizi kapana sıkıştıran 
davranışlarımızı fark etmemize ve 
değiştirmemize yardımcı olmayı 
amaçlıyor. 
Daha olumlu ve üretken bir 
çevrenin oluşturulması; 

Hayat boyu süren problemlerimizin üstesinden gelmek için düşünme,  
duygulanma ve davranış kalıplarının izini süren Şema Terapi, ikili ilişkilerimizde,  

sosyal ve profesyonel hayatımızda bizi kapana sıkıştıran davranışlarımızı fark  
etmemize ve değiştirmemize yardımcı oluyor. 

doyumlu ilişkiler kurmamızı, 
günlük yaşam enerjimizin 
artmasını, kaygılarımızdan, 
korkularımızdan, paniklerimizden 
kurtulmamızı, kendimizi baltalayan 
davranışlarımızı kırmamızı 
ve de güvensizlik, terk edilme 
duygularımızın üstesinden 
gelmemizi sağlayabilir.
Değiştirilmesi zor davranış 
kalıplarını, kökenleri çocukluk 
ve ergenlik dönemine dayanan 

psikolojik rahatsızlıkları tedavi 
etmek amacıyla tasarlanmış bir teori 
ve tedavi yöntemi olan Şema Terapi, 
psikolojik problemlerin kökenlerini 
araştırmaya, duygusal tekniklere, 
terapist-hasta ilişkisine ve uyum 
bozucu başa çıkma yöntemlerine 
ağırlık veren bir metottur. Şema 
Terapi’nin temel amacı ise hastalara 
uyumlu davranışlar içinde uyum 
bozucu şemalarını değiştirerek, 
temel ihtiyaçların ulaşmasında 
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SEANS

yardımcı olmak. Sevgi, bakım, ilgi, 
şefkat kavramlarının verildiği bir 
modeldir.

Tanımı
Şemalar, düşünme, duygulanma 
ve davranış kalıpları olarak 
adlandırılır. Bu kalıpları değiştirmek 
güçtür. Kişinin geliştirdiği kalıplar 
yaşamı boyunca oluşur ve onun 
davranışlarını, hislerini, ilişkilerini, 
düşüncelerini belirler. Kısacası, 
kişinin tüm duygu ve davranışları 
küçük yaştan itibaren oluşan şema 
yapısına bağlı olarak şekillenir.
Çocukluğumuzda, temel duygusal 
gereksinimlerimiz karşılanmamışsa, 
kötü muamele görmüşsek veya 
gereğinden fazla korunmuşsak, bu 
şemalar yetişkinlik dönemimizde 
uyumumuzu bozabilir. Bu uyumsuz 
şemalarımızı kendimizi baltalayan 
davranışlarımızla daha da kalıcı hale 
getirebilir, yani yaşam kapanına 
takılıp kalabiliriz.
Her insanda şema vardır, ancak ileri 
derecede uyum bozukluğu gösteren 
şemalar uzman yardımı gerektirir. 
Örneğin bir kişinin kendisi ve 
başkalarıyla iletişiminde sorunlu 
bir şema yapısı varsa, iş ortamında 
sorunlar yaşayabilir.

Bilişsel terapilerden farkı
Öncelikle, bilişsel tedavide 
bulunan, kişinin düşüncelerini 
değiştirmeye yönelik teknikler 
Şema Terapi’de yer almaz. Pek çok 
kişilik bozukluğu hastasının klasik 
psikoterapi yöntemiyle tedavide 
istekleri karmaşık olabilir. Hasta 
tedavi sürecine uyum sağlamakta 
zorlanabilir, sadece hekimden destek 
almak, teselli bulmak amacıyla 
terapist kapısını çalabilir. Oysa 
kişinin sorunlarının temelinde yatan 
davranışlarındaki katı tutum kişilik 

bozukluklarından kaynaklanır. Kişi, 
sorunlarının temelini oluşturan 
kalıplaşmış davranışlarından 
kurtulmayı düşünmez.
Şema Terapi’ye göre, pek çok tedavisi 
zor hastanın yaşamlarının erken 
dönemlerinden itibaren taşıdığı 
problemli ilişki kalıpları vardır. 
Kişilik problemi olan hastalar, 
yaşamlarının önemli alanlarında 
uzun süreli mutsuzluklar 
yaşamışlardır. Aile, özel ve iş 
yaşamlarında başarısız olmuş, 
tatmin olamamış olabilirler.

İlkesi
Kendinden memnun olmamak, 
ilişkilerden doyum alamamak, karşıt 
cinsle ilişkilerde hep aynı sorunları 
tekrar tekrar yaşamak, iş/okul 
ortamında süre giden doyumsuzluk 
ve çatışmalar kimi zaman erken 
dönemde gelişen şemalardan 
kaynaklanabilir. 
Kendini beğenmiş bir yönetici 
bu şemayla işyerinde çalışanları 
mutsuz eder veya sürekli fedakâr bir 
şema içinde yaşayan eş evliliğinde 
problemlerle karşılaşabilir. 
Başkalarına “Yeter” demeyi 
bilememek, aşırı kontrolcü yapı, 
mükemmeliyetçilik, fedakârlıkta 

sınır tanımamak, kendini herkesten 
üstün görmek gibi değiştirilmesi zor, 
kalıplaşmış davranış biçimleri farklı 
şemalara örnek olarak gösterilebilir. 
Özellikle “mükemmeliyetçilik” ve 
“kuşkuculuk” terapistlerin en sık 
karşılaştıkları şema yapılarıdır.
Şema Terapi’de terapiste başvuran 
kişinin bir dizi soru ve şema ölçekleri 
yardımıyla “depresyon, anne-babalık, 
baş edebilme” gibi başlıklar altında 
şemaları incelenir ve ortaya çıkan 
şema raporları kişiye, hayatını hangi 
şemalar içinde yaşadığını, ilişkilerini, 
işini hangi şemalarla yürüttüğünü, 
başa çıkabilme yeteneğini 
gösterir. Ortaya çıkan sonuçlar; 
kişinin kendini daha yakından 
tanıyıp anlamasını, sorun çözme 
yeteneğini artırmasını ve uygun 
terapi yönteminin bulunmasını 
hedefler. Kişinin şema yapısı ortaya 
çıkartılmadan ilaçla tedavi edilen 
bazı rahatsızlıkların daha sonra 
tekrarlama ihtimali bulunabilir.  

OKUMA ÖNERİSİ
“Hayatını Yeniden 
Keşfet”, Jeffrey E. Young, 
Janet S. Klosko,  
Psikonet Yayınları

En Sık Görülen Şemalar Neler?
Şemalar kendilerini sık kullandığımız cümlelerle belli eder.   

 
 Başarısızlık şeması: “Asla diğerleri kadar başarılı olamam!”

Kusurluluk şeması: “Kim beni ne yapsın?”
Onay arayıcılık şeması: “Siz nasıl isterseniz!”

Dayanıksızlık şeması: “Her an işten atılabilirim.”
Haklılık şeması: “İstediğim şey istediğim anda olmalı!”

Sosyal izolasyon şeması: “Ekibin bir parçası gibi hissetmiyorum.”
Bağımlılık şeması: “Tek başıma bu işin altından kalkamam.”

Kuşkuculuk-kötüye kullanılma şeması: “Etrafımdaki kimseye güvenemem.”
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Akdeniz usulü beslenmenin ana unsuru olan zeytinyağı, 
kanı akışkan hale getirir ve atardamarlarla kanı bedenin 
en uç noktalarına taşıyan damarların sağlığını korur. 
Nitekim hem kadın hem erkekte genital bölgenin 
vaskülarizasyonu zevk almak için olmazsa olmazdır.

Sporcuların bu fetiş besinleri cinsel aktivitenin süresini 
uzatmaya yarar. En iyi karbonhidrat kaynakları: Lif 
zengini de olan tahıl ürünleri, makarna, pirinç, ekmek 
ve undur. Tam tahıllı ürünleri tercih edin, çünkü rafine 
edilmiş tahıllar hormonal salgılamayı olumsuz yönde 
etkileyen asitleşmeye neden olurlar.

Kötü yağlar: Trans ve doymuş yağlar  
kırmızı ette, dondurulmuş ürünlerde ve 

endüstriyel bisküvilerde bulunur. Zararlıdırlar ve 
bir yandan kardiyovasküler sağlığı ve cinselliği 

tehdit ederken, diğer yandan salgılanan 
hormonlara karışırlar; özellikle de libidonun 

olmazsa olmazı olan testosterona.
Alkol: Alkol bir tuzaktır. Az miktarda alkol  

kanı akıcı hale getirir, ancak yüksek doz alkol  
seksi imkânsız kılar.  

En azından erkeklerde sürekli alkol kullanımı  
yavaş yavaş ereksiyon sorunlarının ve hatta 

iktidarsızlığın ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Zencefil, kırmızıbiber ve karanfil gibi egzotik baharatlar 
kanı “ısıtır”. Damarların genişlemesini sağlarlar, bu 
da kan akışını kolaylaştırır. Başka bir deyişle, seks için 
anahtar unsurlardan biridir.

Teobromin, kafein, feniletilamin ve flavonoidler… 
Kakaonun o özel kimyası içinde antidepresan maddeler, 
kan sulandırıcılar, yatıştırıcılar ve heyecanı artırıcı 
unsurlar saklıdır. Suçluluk duymadan tüketin!

Kan akışını hızlandırmak için 

Zevki uzatmak için 

Karbonhidrat

AŞKI 
ÖLDÜRENLERDEN 

UZAK DURUN

Uyarılmak için 

Baharatlar

Heyecanı artırmak için 

Çikolata
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Recolor
Fotoğraf ve yarattığı illüzyonun üzerine deneyler 
sunan sanatçı Hakan Sorar’ın Recolor isimli 
sergisi Trump Art Gallery’de 1 Ocak’ta açılıyor. 
Eserlerinde, sürekli değişen ve geride izler bırakan 
kentsel dönüşüm alanlarının fotoğraflarını yeni bir 
dille kurgulayan sanatçı, yeniden renklendirdiği, 
parçalara ayırdığı karelerinde dönüşen ve 
dönüştükçe parçalanan belleği izleyiciye  

yapay-doğal ikiliği üzerinden aktarıyor. Fotoğraflarında; kent, 
kentsel dönüşüm, beden, beden-mekân ilişkisi kavramlarını 
irdeleyen sanatçı, fotoğrafın doğasıyla oynayarak kurgusal 
gerçeklikler sunuyor. 
Fotoğraflarında kent dışında objelere de yer veren sanatçı, 
tüketim ve hızlı değişen kent insanı ihtiyaçlarına da vurgu 
yapıyor. Sergiyi 31 Ocak’a kadar ziyaret edebilirsiniz. 
trumpalisverismerkezi.com

Hafıza Odası
Sanatçı Ahmet Güneştekin’in nesneler üzerinden bellek 
politikalarının doğasına baktığı işlerden oluşan Hafıza Odası adlı 
sergisi, 26 Ocak’a kadar Pilevneli Mecidiyeköy’de sanatseverlerle 
buluşuyor. Sergi, sanatçının farklı sanatsal disiplinlerle etkileşim 
içinde çalıştığı yapıtlarını bir araya getirerek, materyalleri 
yorumlama çeşitliliğine ve sergileme pratiğine bakıyor. Hafıza 
Odası, sanatçının nesnelerle oynama biçimlerine odaklanıyor 
ve şu temel soruları soruyor: Anılar ne işe yarar? Belleğimiz 
geçmişimizi nasıl yapılandırır? Bir nesneyi anımsatıcı, çağrıştıran 
yapan şey nedir? Sergiye kapsamlı bir kitap da eşlik ediyor. 
pilevneli.com

Sanat Terapisinde Atölye 
Deneyimi Dizisi
Sanat terapisinde atölye deneyimini 
derinleştirmek isteyenler için 
geliştirilen STAD programının 
ikinci dersi 8 Ocak’ta başlıyor. 
Sanatçı Asuman Özdemir Aktüy’ün 
seramik ve heykel atölyesinde 
gerçekleştirilecek deneyimsel 
atölye dizisinde üçboyutlu ifadelerle 
katılımcıların iç dünyasını 
dışsallaştırmaya odaklanılacak. 
Bu süreçte farklı malzemeler ve 

yöntemlerin yaşattığı şiirsel deneyimle kişisel 
farkındalık geliştirilecek ve sanat psikoterapisi 
uygulamasında kullanılan yönerge ve 
araçlara yenileri eklenecek. Uzman sanat 
terapisti Bihter Yasemin Adalı ve sanat terapi 
uygulayıcısı, seramik sanatçısı Asuman Aktüy 
liderliğinde gerçekleşecek atölye dizisinde 
oyun hamurundan beyaz ve kırmızı kile çeşitli 
malzemeler kullanılacak. Altı oturumdan 
oluşan STAD eğitim modülleri katılım bedeli 
öğrenciler için 1200 TL+KDV, profesyoneller 
içinse 1500 TL+KDV.  
istanbulsanatlayasam.org

Mesleğe İlk Adım: Psikoterapist 
Olma Yolculuğu
Saya Psikoloji tarafından düzenlenen Mesleğe 
İlk Adım: Psikoterapist Olma Yolculuğu adlı 
staj programı 12-28 Ocak tarihleri arasında 
gerçekleşecek. Psikoterapi odasının özellikleri, 
psikodinamik psikoterapi, çift aile terapisi 
modelleri, çift aile terapisinde klinik ilk 
görüşme ve canlı vaka izleme gibi farklı konu 
başlıklarını içerecek programı tamamlayan 
katılımcılara katılım belgesi verilecek. Staj 
programı; psikoloji, psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik bölümü öğrencilerine ve 
mezunlarına, klinik psikoloji öğrencilerine, 
klinik psikologlara, aile danışmanlarına, sosyal 
hizmetlere, psikiyatri hemşireleri öğrencilerine 
ve mezun olup klinik psikoloji alanında yüksek 
lisans yapmış veya yapan bütün herkesin 
katılımına açık.
sayapsikoloji.com
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Dinamik Psikoterapide İleri Düzey
Dinamik psikoterapinin temel kuramsal ve 
teknik bilgisine sahip olmakla birlikte bilgi ve 
deneyimini derinleştirmek isteyen dinamik 
yönelimli psikoterapistlere yönelik olan 
Dinamik Psikoterapide İleri Düzey seminerleri 
klinik psikolog ve psikoterapist Hakan Kızıltan 
tarafından veriliyor. 8 Ocak’ta başlayacak 
olan seminer dizisi 24 Haziran’a kadar devam 
edecek. Çatı Danışmanlık Merkezi’nde 
gerçekleşecek seminerlerde vaka örnekleri 
üzerinden çalışılacak ve halihazırda alanda 
çalışan dinamik psikoterapistler için özellikle 

psikoterapi tekniğine dair bilgi ve becerileri geliştirme 
imkânı sunulacak. Seminere dinamik psikoterapinin 
temel kuramsal ve teknik bilgisine sahip olanlar, kişisel 
dinamik psikoterapisine ve psikanalizine başlamış olanlar 
veya tamamlayanlar ve dinamik psikoterapi uygulayan 
uzmanlar katılabiliyor. 
catidanismanlik.com 

Ceren Necipoğlu İstanbul 
Uluslararası Arp Festivali
2009 yılında uçak kazasında hayatını 
kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı 
Ceren Necipoğlu’nun anısına bu yıl ilk 
kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul 
Uluslararası Arp Festivali, 15-19 Ocak 
tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 
uluslararası arp sanatçısı Florence 
Sitruk’un Almanya Başkonsolosluğu’nda 
vereceği açılış konseriyle başlayacak. 
Konserlerin yanı sıra festival kapsamında 
farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla 
Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği 
Yarışması da düzenlenecek.
cnharpfestival.com

One Line İllüstrasyon
Container Beşiktaş’ın yeni atölye serisinde 
katılımcılar “one line” tekniğiyle Ekin Anıl’ın 
Kraliyet Ailesi Serisi’nde kullandığı imgelere 
yer vererek kendi karakterlerini yaratacaklar. 
22 Ocak’taki bu atölye çalışması, kâğıtlar, 
dergi ve gazetelerden parçalar, akrilik 
boyalar ve çeşitli kalemler kullanılarak 
gerçekleştirilecek. Katılımcılar önce temel 
tek çizgi tekniğini öğrenecek, ardından kendi 
özgün karakterlerini farklı malzemelerle 
yaratacaklar.
sanatpsikoterapileridernegi.org

Muse
Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı, Erdal 
Beşikçioğlu’nun yönettiği Muse adlı tek kişilik müzikal 
tiyatro oyunu 7-8 Ocak’ta Zorlu PSM’de seyirciyle 
buluşacak. Sanat Gezegeni’nden dünyaya gönderilmiş bir 
esin perisi olan Muse; Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo 
Da Vinci’nin eserlerini yaratma sürecinde onlara ilham 
vermek üzere görevlendirilmiştir. Lakin insan olma 
arzusuyla yanıp tutuşan Muse, ustaların kadın karakterleri 
için yarattıkları finalleri değiştirmeye çalışmış, bu nedenle 
ustalar tarafından Sanat Gezegeni’nin mahkemesine 
şikâyet edilmiştir. Oyun Muse’un mahkeme karşısında 
kendini savunması ile başlar. Onun en büyük arzusu insan 
olmak ve kendi eserini dünyaya bırakabileceği bir ustaya 
dönüşmektir.  zorlupsm.com

Harry Potter in Concert
J. K. Rowling’in kült edebiyat eserinden 
beyazperdeye uyarlanan ve sekiz filmden 
oluşan Harry Potter serisinin 2007 yılında 
vizyona giren ve beşinci filmi olan “Harry 
Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı” filmi, Harry 
Potter in Concert serisi kapsamında 28-29 
Ocak tarihlerinde Zorlu PSM’de izleyiciyle 
buluşuyor. Harry Potter büyüsünü canlı senfoni 
orkestrasıyla, Nicholas Hooper’ın unutulmaz 

müzikleri eşliğinde, yüksek çözünürlüklü dev ekranda 
yeniden deneyimlemek isteyenler bu özel konserde yerinizi 
almayı unutmayın. Etkinliğin biletlerine Biletix’ten 
ulaşabilirsiniz.
zorlupsm.com

Muse



insel istek ve isteksizlik üzerine 
asırlardır üretilen, genellikle 
bilim dışı söylem ve çözüm 
önerilerinin aksine, son 15 yıldır 
çoğunluğu kadın olan bir 
avuç araştırmacı çığır açan 
öneriler sunuyor bizlere. 
Bilgiye erişim politiktir; bilgi 
oracıkta duruyor olsa da, bazen 
erişimimiz engellenebilir. 
Cinsellik de politiktir; stratejik 
olarak hakkındaki bilgiler 
saklanan, kişisel olmasına 

rağmen aileden mahalleye, devletten kurumlara herkesin 
musallat olduğu bir alandır. Haliyle, cinsel istek ve özellikle 
kadınların cinsel isteği herkesin merceği altında incelenir, 
patolojileştirilir, eleştirilir ve hatta cezalandırılır. Çok 
isteyene cadı, namussuz, yollu, az isteyene frijit, vatan 
haini (tarihte söz konusu millet için çocuk doğuramayan, 
yani cinsel birliktelik istemeyen kadınlara zamanında 
yakıştırılan unvanlardan biri de bu olmuştur), orta karar 
isteyene sıkıcı, banal, rutin… Çok, az, orta. Kime göre, neye 
göre? Var mıdır cinsel isteğin bir normali, ortalaması, 
olması gerekeni? 
Kimse sabit bir cinsel istek seviyesiyle 
doğmaz. Kadınların yüzde 40’a varan 
bir bölümü hayatlarının bir noktasında 
cinsel isteklerinde azalma ya da isteksizlik 
deneyimler. Herhangi bir yaşta herhangi bir 
kadında cinsel isteksizlik görülebilir. Cinsel 
isteksizliğin gençleri etkilemediği, sadece 
menopozda ya da belli bir yaşın üstündeki 
kadınları etkilediği ise yine popüler kültür, 
Hollywood ve toplumsal algının oluşturduğu 
mitlerdendir. Bazı araştırmalar, 30 yaş altı 
kadınların 40 yaş üstü kadınlardan daha 
fazla cinsel isteksizlik deneyimlediğine 
işaret ediyor. Cinsel isteksizlik ruh sağlığı 
uzmanlarının birtakım ölçümlemeler 
(görüşme, değerlendirme vs.) ile belirleyeceği 

bir durumdur, ama herkesin ağzına sakız olmuştur gerek 
libido tartışmaları, gerek kadınlık çekişmelerinde. 
Genel anlamıyla cinsel isteksizlik sekse ilginin azalması, 
cinsel düşüncelerin yokluğu, seksten kaçınmak, 
seks esnasındaki hazzın azalması, eskiden uyaran 
şeylerin artık işe yaramaması ve uyarılmama şeklinde 
deneyimlenebilir. Cinsel isteksizliğe sebep verebilen 
birçok faktör olsa da, yine güncel araştırmaların işaret 
ettiği en temel sebep strestir. 
Cinsel isteksizlik kadınlarda erkeklere oranla daha 
sık görülse de, erkeklerde de azımsanmayacak bir 
oranda görülür. Yeni yıla başlarken bu konuda çok umut 
vadeden bir eğitim kampanyasından bahsedeceğim: 
#HazzınHakikati. #HazzınHakikati, Kanada’da 
University of British Columbia’da yapılan mindfulness 
ve cinsel istek araştırma sonuçlarını yaygınlaştırma 
kampanyası. Amacı, kadınlarda cinsel isteksizlikle ilgili 
kanıta dayalı bilgi paylaşarak, kadınlar, partnerleri, 
sağlık çalışanları ve medyayla diyalog başlatılıp 
sürdürülmesine destek olmak. Güncel araştırmaların 
cinsel isteksizliğe en etkili çözümlerden biri olarak 
işaret ettiği mindfulness’ı çok kısaca anda olmak ve 
bilinçli farkındalık olarak tanımlayabiliriz. Kişinin 

dikkatini şimdi ve buraya vermesi, beden 
ve nefes durumlarına odaklanması… Son 
15 yıldır cinsel isteksizlik ve mindfulness 
hakkında yapılan araştırmaların sonucu, 
mindfulness pratiklerinin kadınların 
daha az yargılayıcı olmalarını 
sağladığını, cinsel aktivite esnasında 
daha çok anda kalabilmelerine yardımcı 
olduğunu ve böylece cinsel isteği ve 
uyarılmayı artırdığını gösteriyor. Kadın 
cinselliği ve cinsel isteğe iyi geleceği 
iddia edilen ve bilimsel yöntemlerle 
desteklenmeyen çözümlerin birer sektör 
oluşturduğu dünyamızda biraz olsun umut 
olması dileğimle… Herkese mutlu, haz dolu 
bir yıl dilerim.

Cinsel istek araştırması 
Hazzın hakikati
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