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Yeni Yılın Heyecanı,
Baharın Enerjisi

Dergimizin 2. Sayısının hazırlığı yeni yıl heyecanıyla birleşince 

ortaya enerjisi ve okuyanı heyecanlandırma potansiyeli 

yüksek yazılar çıktı... 2016’nın ilk aylarını yaşadığımız ve 

baharın gelmesini çocuksu bir sabırsızlıkla beklediğimiz, ama 

kış mevsiminin de inatla “hiçbir yere gitmiyorum” dediği 

bu dönemde insan kendini günlük rutine kaptırıp zaman 

yönetimini, pozitif duyguları, yediğini içtiğini ya da insanlarla 

olan ilişkilerini boşlayabiliyor. Bu sayımızda cıvıl cıvıl renk 

ve mis gibi kokularla bizi karşılamaya hazırlanan bahar 

mevsimine yüksek sesle “hoş geldin” diyebilmeniz için sizi 

motive edecek yazılar hazırladık. 

Zaman dile gelse size ne derdi? Zamansızlığın üstesinden 

gelebilir miyiz? İş yerinde uzun süredir olumsuzluk yaşadığınız 

insanlarla artık farklı bir şekilde baş edebilmek için neler 

yapabilirsiniz? Peki bir arada yaşamanın getirdiği zorlukları 

hoşgörü kavramı üzerinden tekrar keşfetmek mümkün mü? 

Yediklerimizin içeriği ruh halimizi etkileyebilir mi? Yeni yılda aşk, 

liderlik ya da mükemmeliyetçilikle ilgili farklı bir yolda ilerlemek 

ister miydiniz?

Derginin sonunda ise sizler için eğlenceli bir bilgi sınavı 

hazırladık. Cevaplarına bakmadan çözmeye çalışırsanız daha 

keyifli olacağına inanıyoruz. 

Son olarak dergimizin hazırlığında emeği geçen, ilk sayımızı 

ilgiyle okuyan, bize geribildirimlerini veren ve sizlere dolu 

dolu yeni sayılar hazırlamamız için bize destek olan herkese 

gönülden teşekkür ediyoruz. Kurumsal ruh sağlığı kavramını 

farklı farklı konularda inceleyip sizlerle buluşturmaya devam 

edeceğiz. 2016’da hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlıklı 

olmanız ve öyle olmaya devam etmeniz dileğiyle,

Sağlıcakla Kalın!

Uzman Psikolog

Deniz Dağyaran

designed by
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Çocukluğumda, Ankara Numune Hastanesi’nin yola bakan 
binalarından birinde delilerin tedavi gördüğü söylenir, annemle 
oralardan geçerken, küçük pencerelerinde demir olan o taş 
binaya ürkerek bakardım. Anneme bıktırana kadar onlarla ilgili 
sorular sorar, sanki orada kalan insanlar insan değil de başka 
türlü varlıkmış gibi hissederdim.

İstanbul’a ait de böyle bir anım var. Teyzem, İstanbul Bakırköy’de 
otururdu. Onun evine giderken o semtteki akıl hastanesinin 
önünden geçer, tel örgüler içindeki bahçede dolaşan, hırpani 
giyimli çoğu genç insanlara, ilgiyle ama daha çok korkarak, içimiz 
ürpererek bakardık.
Zaten o tel örgünün dışında, onları seyreden pek çok seyirci 
olurdu. Sanki onlar insan değil de, insana benzeyen ama asla 
bizden biri olmayan, başka bir dünyaya ait insanlardı.

Aradan yıllar geçti ve kadere bakın ki, ben psikiyatrist oldum. 
Ancak bu mesleğe adım attığım ilk günden itibaren benim 
gördüğüm hastaların, bir zamanlar o tel örgülerin içinde 
dolaşanlara hiç benzemediğini, onların da tıpkı ben, ailem ve 
arkadaşlarım gibi bizlerden biri olduğunu anladım.

Meslekte ilerledikçe, insanların iç dünyalarına daha yakından 
bakma fırsatı buldukça hem dünyayı, hem de içinde yaşayan 
insanları, onların dertlerini, acılarını ben de içimde hissettim. 
Meğer bu dünyaya insan olarak gelen, acıyı da, sevinci de tadan 
herkesin ruhu bazen hastalanabiliyormuş.

Bizim ülkemizde yaşayan çoğu insan, ruhsal hastalıklara tıpkı bir 
zamanlar benim baktığım gibi bakıyor. Onları kendinden kabul 
etmiyor. Ruhsal hastalığı da sadece başkalarının yaşayacağı ama 
kendisinin asla yaşamayacağı bir şey olarak kabul ediyor. Oysa 
hem dünyada, hem de ülkemizde yapılan bütün araştırmalar, 
her 4 kişiden birinin yaşamı boyunca mutlaka bir ruhsal 
hastalık yaşadığını gösteriyor. Her 4 kişiden biri ne demek, 
şöyle bir düşünün isterseniz… Aileniz 4 kişiyse biri, arkadaş 
çevreniz 40 kişiyse 10’u, çalıştığınız işyeri 100 kişiyse 25’i bir 
gün mutlaka öyle ya da böyle ruhsal bir sorun yaşayacak. 
Bunlardan birinin de siz olma ihtimali, % 25.

Bunları sizleri korkutmak için yazmıyorum, aksine bunun pek de 
korkulacak bir şey olmadığını bir an önce anlamanızı istiyorum. 
Demek ki ruhsal hastalıklar da nezle grip gibi sık görülen, her an 
birimizi yakalama ihtimali çok yüksek olan hastalıklar.

Önemli olan bu hastalıkları reddetmek yerine bir an önce tanımak, 
kabul etmektir. Eğer zamanında hekime başvurulursa, bunların 
çoğu tedaviye çok çabuk cevap verirler. En sık karşılaştığımız 
depresyon, panik atak, yoğun sıkıntı gibi durumlara hekim hemen 
müdahale edebilir çünkü bu hastalıklar kişiye çok acı verirler. 
Yoğun sıkıntının kişiye verdiği acı, en keskin ağrıdan daha 
fazladır.

Her ailede en az bir kişi, her iş yerinde ise müdür, şef, 
başkan gibi pek çok insandan sorumlu yöneticiler, bu 
hastalıkları tanıyabilir yeterlilikte olmalıdır ki, duruma 
zamanında el koyabilsinler. Bu yapılmadığı takdirde gerek 
aile, gerekse işyerinin hem maddi, hem de manevi kayıpları, 
sanılandan çok daha büyük olacaktır.

Sevgilerimle…

Değerli okuyucularımız,

Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği ve onun bir yayın organı olarak Ekim 2015’de yayın hayatına başlayan  
Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisi Türkiye’de Kurumsal Ruh Sağlığına yönelik kapsamlı çalışmalar yapmayı 

misyon edinmiştir. Bu çalışmalar arasında;

• Çeşitli araştırmalar yaparak psikolojinin iş hayatına etkilerini ortaya koymak,
• Kurum içi iletişimde psikolojinin önemini anlatmak,

• Kurumlara ruh sağlığı iyi olan çalışanların daha verimli ve kuruma daha bağlı olacağını anlatmak,
• Kurum çalışanlarının ruh sağlığının iyi olmasının önemini anlatmak,

• Kurumların ruhsal iyilik haline yaptıkları yatırımın geri dönüşü en yüksek yatırımlardan biri olduğunu 
fark etmelerini sağlamak,

• Ruh sağlığı alanına yatırım yapan kurumları teşvik etmek amacıyla bu konuda ödüller dağıtmak sayılabilir.

Dergimizin her sayısı bu amaçlara hizmet edecek şekilde uzman kadrolarca oluşturulmaktadır. Dergimizi 
zaman içinde birçok kamu ve özel kurum ve kuruluşun erişebileceği sayıda basmayı planlamaktayız. 

Ayrıca internet sitemiz üzerinden de dergimiz ulaşılabilir olacaktır. 

Kurum ve kuruluşların kurumsal ruh sağlığına verdikleri önemi, bu konudaki faaliyetlerini ve 
projelerini takip edebilmek için yine web sitemiz ve e-mail adreslerimiz üzerinden bizimle 

paylaşımlarda bulunmanızı istiyoruz. Bu konuda hem eğitim verenler hem de  eğitim alanlar olarak bir 
arada, sağlıklı günlere imza atmak dileğiyle…

Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği
Yönetim Kurulu

Madalyon Psikiyatri Merkezi 
Madalyon Kurumsal
Psikoloji Odaklı Eğitim Merkezi ve
Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği Kurucusu.

Yayınlanmış 4 kitabı bulunan Budayıcıoğlu,
halen “insan denen muhteşem ve bir o kadar da
karmaşık varlığa ait gerçek yaşam hikayeleri”
yazmaya devam ediyor.

Bizlerden 
Biri Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Dr. 
Gülseren Budayıcıoğlu

info@kursad.org.tr



Mutluluk bir karardır.
İnsan mutsuzsa, onu hiçbir şeyle 
mutlu edemezsin, 
sevgi, para, mevki yetmez, o mutsuz 
olmaya kararlıdır. 
Halbuki acıyı tanımayanımız yoktur, 
kimileri çok daha trajik, 
kimileri çok daha hafif, 
öyle ya da böyle hepimiz acıyı tanırız. 
Bir eli yağda, bir eli balda birinin 
mutlu olması gerekir; 
halbuki mutlulukla gerekir asla bir 
arada değildir.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu
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Peryön İç Anadolu Şubesi 
16. İnsan Yönetimi Kongresi’nin Ardından
“İnsan Kaynaklarından İnsan Değerlerine”

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 
İç Anadolu Şubesi tarafından 9 - 10 Aralık 
2015 tarihinde Ankara TOBB Üniversitesi 
kampüsünde “İnsan Kaynaklarından 
İnsan Değerlerine” adlı 16. İnsan Yönetimi 
Kongresi düzenlendi. İnsan kaynakları 
uzmanları, eğitmenler, psikolog ve 
psikiyatristler, kurumsal hayatın içinde 
yer alan profesyoneller, kısacası insan 
ile çalışmanın önemini bilen ve bu 
konuda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak 
isteyen kişilerin bir araya geldiği keyifli, 
bilgilendirici ve ilham verici bir kongre 
gerçekleşti. 

Kongrenin teması “İnsan Kaynaklarından 
İnsan Değerlerine” olarak belirlenmişti. Bu 
noktada insanı tüm boyutlarıyla ele almak 
ve psikolojisini anlayarak o kişilerin içindeki 
cevheri ortaya çıkarmak yükselen bir değer 
olarak karşımıza çıkıyor. İnsanı anlamak 
için her şeyden önce hangi kuşağa ait 
olduğunu anlamak gerekiyor. “Kuşaklar Arası 
Etkileşimin Değeri” adlı konuşmayı yapan 
Dinamo Consulting’in Yönetici Ortağı ve 
Universum’un Ortadoğu Direktörü olan Evrim 
Kuran bizi bu konuda ilginç araştırmaların 
yer aldığı sunumuyla bilgilendirdi. Kurum 
aidiyeti, sadakat, çalışan bağlılığı gibi 
kavramları X, Y ve Z kuşakları açısından 
değerlendiren Kuran, yeni gelen Z kuşağı 
ile çalışacak olan kurumlara ne yapmaları 
ve yapmamaları gerektiği ile ilgili ipuçları 
verdi. Kendi zamanını kendisi ayarlamak 
ve kendi işlerini kurmak isteyen gençler için 
kurum içi girişimciliği teşvik etmek gerektiğini 
vurguladı. Kuran’ın altını çizdiği başka 
bir konu ise kişinin kendi kendini motive 
edebilmesinin yetkinlik olarak değil, o kuşağa 
ait bir özellik olarak karşımıza çıkmasıydı. 

Kurumlarda çalışmaya başlayacak olan Z 
kuşağı için maddi ya da statü odaklı ödül ve 
teşviklerin değil, mutluluk ve girişimcilik odaklı 
ödül ve teşviklerin öne çıkmaya başladığını 
söyleyen Kuran, iş hayatında başarılı bir 
nesil yetiştirmek için kuşak farklarına mutlaka 
değinilmesi gerektiğini belirtti.

Büyük ilgi gören Evrim Kuran’ın konuşmasının 
ardından gerçekleşen “Her Yönüyle Değer” 
panelinde konuşma yapan Madalyon 
Psikiyatri Merkezi Kurucu Üyesi Prof. Dr. 
Cengiz Güleç ise toplum içinde farklı 
kesimlerin beraber yaşaması, hoşgörü, 
tolerans ve empati kavramlarını temel alan 
konuşmasıyla katılımcılara insan değerlerine 
farklı bir bakış açısının kapılarını araladı. 
İnsanların uzlaşma ile ilgili davranış ve 
tutumlarını analiz eden sosyal psikoloji ile 
ilgili analizleri paylaşan Prof. Dr. Cengiz 
Güleç’in kapsamlı yazısını dergimizin bu 
sayısında okuyabilirsiniz. 

Kongrede öne çıkan diğer bir konu ise 
motivasyon oldu. “Motivasyonun Kimyası” 
adlı konuşmasında motivasyon için en önemli 
değerin güven olduğundan bahseden Yeni 
İK Danışmanlık Grubu Kurucu Ortağı Prof. 
Türker Baş, motivasyonu arttırmak için 
anlamlı bir amacın ve tutku dolu liderin 
varlığının önemini verdiği örneklerle anlattı. 
Güveni sarsan etkenlerin ise adaletsizlik, 
belirsizlik ve verilen sözlerin tutulmaması 
olduğunu söyleyen Baş, insanları sadece 
maddi ödüllerle değil aynı zamanda 
yetenekleriyle uyumlu bir iş tanımı ile motive 
etmenin daha doğru olduğunu belirtti. 
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Kongrenin ikinci paneline başkanlık yapan Denge Merkezi’nden 
NLP Uzmanı ve Profesyonel Koç olan Narınç Ataman’a eşlik eden 
konuşmacılar ise “Geleceğin İş Dünyası Değerleri” konusu ile ilgili 
birikimlerini aktardılar. İK Danışmanı ve Yaşam Koçu Ece Süeren 
Ok, gelecekteki iş seçimlerinde Z kuşağı için içe dönmenin ve 
kişinin kendi ailesinin değerleriyle örtüşen seçimler yapmanın önem 
kazanacağını anlattı. Sürdürülebilirlik ve güvenin önemli olduğunu 
belirten Ece Süeren Ok, Z kuşağının arkadaş ortamı gibi bir 
ortamda çalışmak istediğini, bir şirkete katkıda bulunmak için aynı 
ortamda olmak zorunda hissetmediklerini ve iş özel hayat dengesi 
kurmaya çalışmak yerine istediği zaman çalışıp özgürlüğünden 
ödün vermeden işe gelmek istediklerini söyledi. 

Ece Süeren Ok’un ardından konuşan Fütüristler Derneği Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Murat Şahin ise gelecekteki trendler 
hakkında bilgi verdi. Gelecekteki en önemli sorunlardan birinin 
insanları doyurmak olacağını belirtirken bir yandan da en 
önemli enerji kaynağının solar enerji olacağını söyledi. İçinde 
bulunduğumuz 21. yüzyıldaki yönetici ve işverenlerin 20. yy’ın bize 
bıraktığı açlık ve çevre kirliliği gibi sorunların ardından artık daha 
fazla sosyal sorumluluk projelerine duyarlı olacaklarını, toplumun 
yaşam kalitesiyle mutlu olacaklarını ve ileriyi düşünen vizyon sahibi 
kişiler olacaklarını anlattı. İleride en başarılı kurumların mutlu ve 
tatmin duygusunu yaşayan kişilerin çalıştığı kurumlar olacağını 
vurguladı. 

Kongrenin son konuşmacısı olan Dale Carnegie Yönetici Ortağı 
Çağlayan Bodur “Değerli İnsan Kaynağı ile Kuruma Değer 
Yaratmak” konulu sunumunda yeni neslin işle ilgili hangi özellikleri 
aradığını anlattı. Yeni neslin, eski neslin alıştığı tarzda kendisini üst 
pozisyonda konumlandıran, sadece hırs ve karizmayla ilerleyen 
liderler değil, onun yerine katılımcı olan, takım amaçlarına ulaşmak 
için beraber çalışan, sürece dahil olan, olumlu ve güvenli bir ortam 
kuran, işleri delege edebilen ve gerektiğinde mentorluk yapabilen 
liderler ile çalıştığında daha başarılı olduğunu söyledi. 

Çalışanların kurumlardan beklediklerini ise yaptıkları iş için takdir 
edilmek, iş arkadaşlarıyla iyi ilişkiler, iyi bir iş-sosyal hayat dengesi, 
üstleriyle iyi ilişkiler, şirketin finansal kararlılığı, öğrenme ve kariyer 
gelişimi imkânı, işinde güvende hissetmek, cazip bir sabit maaş, 
ilgi çekici bir iş tanımı ve kurumsal değerlerin kendi değerleriyle 
örtüşmesi olarak sıraladı. 

Kongrenin birinci gününde gerçekleşen konuşmaların ardından 
ikinci gün ise çeşitli çalıştaylar yapıldı. Madalyon Kurumsal Eğitim 
Direktörü Uğur Sayal tarafından verilen “İş Yerinde Psikolojik 
Devamsızlık (Presenteeism)” adlı çalıştayda ise çalışanların fiziksel 
olarak işe gelmesine rağmen fiziksel ya da ruhsal sıkıntılar 
dolayısıyla zihinsel olarak işe odaklanamamasıyla ilgili yaşanan 
sorunlardan ve kayıplardan bahsetti. Depresyon, panik bozukluk, 
dikkat eksikliği ve kaygı bozuklukları gibi sıkıntılar yaşayan kişiler, 
çalışma ortamında geri plana atmaya çalıştıkları sorunları 
yüzünden hem kendileri için hem de kurum için verim kaybına 
neden olabiliyorlar. Bununla ilgili kurumların ruh sağlığı bilincini ve 
etkinliklerini nasıl geliştirilebileceği hakkında bilgi veren Uğur Sayal 
katılımcılara bu konular ile ilgili bakış açısı değişimi hakkında ilgili 
pratik ipucu ve öneriler de verdi. 
Kongredeki konuşma ve çalıştaylara ek olarak kongre alanındaki 
tanıtım standlarında biz de Kurumsal Ruh Sağlığı Derneğini ve şu 
an elinizde 2. Sayısını tutmakta olduğunuz Kurumsal Ruh Sağlığı 
Dergisini tanıtma imkânı bulduk. Psikolojik odaklı eğitim alanında 
çalışmalarına devam eden Madalyon Kurumsal ile işbirliği içinde 
gerçekleştirdiğimiz stand tanıtımı aracılığı ile birçok meslektaşımızla 
tanışarak bilgi alışverişinde bulunmak bizim için çok değerliydi. 

Türkiye’de insan kaynaklarını insan değerleri üzerinden yeniden 
kurgulamak ile ilgili çalışmalarına devam eden Peryön İç Anadolu 
Şubesine teşekkür eder, çalışma ve kongrelerin devamını merakla 
beklediğimizi ayrıca ifade etmek isteriz.

Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisi | Şubat 2016
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Değişen
İş
Dünyası MA, PCC. Narınç ATAMAN

9-10 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da, 
Peryön İç Anadolu Şubesi tarafından 
başarıyla gerçekleştirilen 16. İnsan 
Yönetimi Kongresi’nin odaklandığı 
konu “İnsan Kaynakları’ndan İnsan 
Değerleri’ne” oldu.

“Geleceğin İş Dünyası Değerleri” 
başlıklı oturumda spor ve wellness 
aşığı İK profesyoneli Ece Süeren Ok ve 
Fütüristler Derneği Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı, “iflah olmaz bir hayalperest” 
olan Murat Şahin’le geleceğin iş 
dünyası değerlerine ve önümüzdeki 
50 yıllık dönemde profesyonel hayatın 
nasıl gelişeceğine ilişkin hızlı bir beyin 
fırtınası yaptık. Bu yazıda, yukarıda sözü 
edilen oturumun bende bıraktığı izleri 
paylaşmak istiyorum.

Dünyanın nasıl hızlı değiştiği fark 
edilmeyecek gibi değil. Bu değişim 
sanayiden teknoloji çağına geçen 
iş dünyası kurallarında doğal olarak 
dikkat çekici farklar yarattı. İçinde 
bulunduğumuz aplikasyon çağında, 
üç boyutlu kalemleri üreten insan zihni 
bu denli gelişirken; bilim çoklu zekâ 
çeşitlerini tanımlarken; 3D yazıcılarla 
kök hücre çoğaltılır, yenilenmeye 
ihtiyaç gösteren beden parçaları 
biyo-fabrikasyonla üretilirken; insan 
düşüncesini izleyebilen teknolojinin 
öncül çalışmaları yapılırken iş dünyası 
değerlerinin aynı kalması mümkün mü? 
Öyle görünüyor ki, sonuç ve başarı 
odaklı iş yaşamı insan ve değer odaklı 
olmaya doğru evriliyor. Eski algılarla 
yönetim kavram ve uygulamaları hızla 
yerini 21. yüzyılın yeni nesil yöneticilerine 
ve çağdaş yönetim anlayışına bırakıyor.

Dünyada hissedilen hızlı değişime 
rağmen bu dönemde insanlar mutluluğu 
içsel değerlerde buluyor. İnsan zihni bu 
denli gelişirken çalışanlar ön kabullerden 
arınmış, algısal sınırlarını zorlayan, iş 
yerlerinin temel kaynağı olan insanın 
değerlerine önem veren yönetsel 
beyinler görmek istiyor. Birçoğumuz gibi 
benim de içinde yetiştiğim iş dünyası baş 
döndürücü bir hızla değişmekte. Çalışan 
insan son on beş yıldır eski iş yapma 
modelini sorgulamaya başladı. İşte bu 
noktada İK departmanlarına duyulan 
ihtiyaç baş gösterdi.

Princeton Üniversitesi’nde yapılan “2014 
Mutluluk ve Gelir Düzeyi Araştırması”na 
göre, çalışanlarda mutluluk eşiği, 
verimliliği etkileyen önemli bir parametre. 
Yıllık gelire bağlı olarak yaşam kalitesinin 
artması kadar, kurum kültürüne 
aidiyet, kurum için kendini önemli ve 
değerli hissetmek, öğrenen ve gelişen 
bir kurumun çalışanı olmak, çalışma 
arkadaşları ile akıllı iletişim kurabiliyor 
olmak dikkat çekici ihtiyaçlar. 

Dinamik iş yaşamı, başarıya giden 
yolu yeniden planlamanın ve bu planı 
gerçekleştirmenin yollarını bulmak 
durumunda. Doğal olarak şirketler 
yeniden yapılandırılıyor, tasarım ve 
yönetim modelleri değişiyor. Örneğin, 
üretim ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç 
yaratmaktan karşılamaya ve hedef 
kitleyi müşteri değil, dünyayı ve doğayı 
paylaştığı yurttaşlar olarak algılamaya 
odaklı bir kurum politikası benimseniyor.

Seri üretime dayalı 20. yüzyıl iş dünyası, 
insanlığa bütünsel yarar sağlamadığını 
fark etti. Kimi şirketler, üretim sırasında 
yarattıkları sakarlıkların bedelinin, oldukça 
geniş bir şekilde toplum tarafından 
ödendiğinin farkına vardılar. Böylece 
şirketler toplum yararına projeler 
üretmeye başladı.

Hepsinde olmasa bile, birçok sektörde 
kurum kültürü yaratmanın kurumsal 
stratejiden daha önemli olduğu bilinci 
yeşermekte. Üretici firmalar maliyeti 
düşürürken müşteri bağlılığını artırmaya, 
hem müşterilerinin hem de çalışanlarının 
içsel değerlerini önemsemeye 
odaklandılar. Artık şirketler çalışanları 
için aile ortamı duygusunu organizasyon 
kültürünün bir parçası haline getirmeye 
özen gösteriyor. Çalışanların tatmin 
düzeyi, toplumsal iyileşme, sürdürülebilir 
sağlık ve çevre konularına kafa yoran, 
toplum yararına projeler gerçekleştiren 
şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Geleceğin iş dünyasının neye/
nelere / hangi temel etmenlere göre 
şekilleneceğini incelediğimizde, 21. yüzyıl 
şirketlerine yön verecek en önemli temel 
8 etmen şunlar; 

1. Nüfus 
2. Su 
3. Gıda 
4. Enerji 
5. İklim Değişikliği 
6. Bireysel ve Toplumsal Refah 
7. Sürdürülebilir Kalkınma
8. Dijital Teknoloji. 
Yeni nesil girişimcilere yakından 
bakıldığında rahatlıkla şöyle söylemek 
mümkün;

“... ve 21. yüzyıl kendi patronunu 
yarattı!” Bu yüzyılın genç, enerjik ve 
doğal özgüvene sahip olan, uzun 
vadeli düşünebilen, klasik aklın sınırlarını 
aşabilen, yeni nesil patronları bütünün 
yararına sosyal sorunların çözümüne 
bağış yapıyor. Gates, Zuckerberg, 
Price, Budwey, Cloobeck gibi girişimci/
yöneticiler iş yaşamı-çalışan-yönetici 
algılarını tamamen değiştirmeye başladı. 
Artık patronlar kendi servetiyle değil 
içinde yaşadıkları toplumun yaşam 
kalitesiyle mutlu olabiliyor. Servetlerini, 
AIDS, açlık, gıda krizi, salgın hastalıkların 
önlenmesi vb. gibi sosyal ve küresel 
sorunların çözümüne bağışlayan tekno-
hayırseverlerin sayısı gün geçtikte artıyor. 

Fransız ekonomist Thomas Piketty, “21. 
Yüzyıl İçin Kapital” adlı kitabında bu 
çağın patronunu sorumlu kapitalist 
olarak adlandırırken yeni nesil patronların 
“şimdi ve gelecek” odaklı olacağını 
öngörüyor. Çağımızın patronları bir 
yandan çalışanlar arasında gelir 
adaletsizliğinin giderilmesi konusunda 
cesur adımlar atarken, bir yandan da 
henüz hayattayken görebilecekleri en az 
bir temel değişiklik gerçekleştireceklerine 
inanıyorlar. Paylaşım Ekonomisi yaklaşımı 
artarak destek buluyor.

Teknoloji çağının dinamik şirketlerini 
ayakta tutacak en önemli üç değer; 
öğrenmeye açık olmak, yenilikçi/
yenileşmeci yaklaşım ve gelişimi 
sürdürebilmek.

Sözün özü, sadece parayla saadet 
olmuyor. İçsel değerlerine her 
zamankinden daha çok önem veren, 
farkındalığı yüksek çalışanların mutluluğu 
şirketlerin verimliliğini etkiliyor. Çağın 
ruhunu yakalayabilen yöneticiler, 
şirketlerin geleceğinin çalışanların 
mutluluğuna bağlı olduğunun farkındalar.

Sözün özü, sadece parayla saadet 
olmuyor. İçsel değerlerine her 
zamankinden daha çok önem veren, 
farkındalığı yüksek çalışanların 
mutluluğu şirketlerin verimliliğini 
etkiliyor. Çağın ruhunu yakalayabilen 
yöneticiler, şirketlerin geleceğinin 
çalışanların mutluluğuna bağlı 
olduğunun farkındalar.

Teknoloji çağının dinamik 
şirketlerini ayakta tutacak en 
önemli üç değer; öğrenmeye 
açık olmak, yenilikçi/
yenileşmeci yaklaşım ve gelişimi 
sürdürebilmek.
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Sayılarla 
Stres
Yurtdışında kurumsal ruh sağlığı alanında yapılan araştırmalara sürekli 
yenileri ekleniyor. American Institute of Stress tarafından araştırmada 

stresin etkileri ile ilgili yine çarpıcı sayılar ile karşı karşıyayız.

11Aşırı stresli olaylar (boşanma, iş kaybı 
gibi) beyinde duygu ve fizyolojik 
fonksiyonlara bağlı kısımlardaki gri 
maddenin küçülmesine sebep oluyor. Bu 
da ileride psikolojik sıkıntıların oluşmasına 
zemin hazırlıyor.

2 Her 5 kişiden 1’i fiziksel olarak 
aşırı stres belirtileri yaşıyor 
(çarpıntı, titreme, depresyon)

1 Amerikalıların % 44’ü 5 sene öncesine 
kıyasla kendilerini daha çok stres altında 
hissediyorlar.

3 İnme’lerin (beyin damarlarını tıkayan 
pıhtı) yüzde 10’u işe bağlı stresten 
kaynaklanmaktadır.

5 Doktora gitmeye neden olan 
sıkıntıların % 75’i strese bağlı 
sıkıntılardan kaynaklanmaktadır.

4 İnsanların yaşadığı 
hastalıkların % 60’ının temel 
nedeni strestir.

Stres, inme riskini yarı yarıya 
%50 arttırmaktadır.8 

Stres, kalp krizi riskini 
% 25 arttırmaktadır.7 

Stres, kalp hastalığı riskini 
% 40 arttırmaktadır.6 

Stresle mücadelede bunların işe 
yaradığını biliyor muydunuz?

10 Stresli insanların % 40’ı uyku 
sorunlarına bağlı olarak daha 
az uyuyabilmektedir.

Stresli insanların % 40’ı gereğinden 
daha fazla yemek yemekte ve daha 
sağlıksız seçimler yapmaktadır.9 

Kahkaha atmak ve gülmek kortizol, 
epinefrin ve adrenaline gibi stres 
hormonlarının seviyesini düşürüp bağışıklık 
sistemini güçlendirecek hormonlar salgılatır.

Kakao,  flavonoid 
adlı antioksidan 
açısından çok 
zengindir. 
Çikolata yemek de 
kortizol seviyesini 
düşürür.
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Gözle
Görülmeyen

Tehlike
Stresle Baş Etme

İlkel yaşamdan sıyrıldığımızdan beri, 
nelerden kaçmamız ve nelere sığınmamız 
gerektiği konusunda derin bir beceriksizlik 
gösteriyoruz. Bir zamanlar vahşi 
hayvanlardan kaçarak ve fırtınadan 
korkarak hayatta kalabilmeyi başarabilmiş 
insanoğlu, tüm bunlardan korunmayı 
başardıktan sonra, başka korku ve 
kaygılar geliştirmiş kendine. 

Belli ki, atalarımız gibi yırtıcı hayvanlardan 
kaçmak zorunda kalmayınca ve 
şimşeklerden korkmamıza gerek 
kalmadığını anlayınca, en temel kaçma 
ve korkma güdülerimiz kendine yeni 
nesneler bulmaya çalıştı. Gözle görülmez 
tehlikeleri kim soktu peki hayatlarımıza?

Vahşi doğa ve hayatta kalma 
mücadelemizin yerine, terk edilmek, 
başarısızlık, mükemmel olamamak ne 
zaman insanlık için bir sınav haline 
geldi?

Yüzyıllarca önce stres; aniden 
karşılaştığımız tehlike sinyalleri karşısında 
verdiğimiz çok doğal bir tepkiydi. Bizi 
korudu ve geliştirdi hatta. Vücudumuza 
yayılan adrenalin sayesinde ayakta 
kaldık, savaştık, var olduk. Ölmekten 
kurtulduk. Stresin fizyolojik faydaları 
sayesinde, sosyalleştik, bir araya geldik, 
modernleştik. Günümüzdeyse koşullar 
değişti ve insanlar kendilerine yeni 
yırtıcılar bulmaya başladı. İnsanlığın 
gelişmesinde büyük katkılar sağlamış stres 
hormonları, günümüzde yerini ülsere, cilt 
hastalıklarına, baş ağrılarına bırakmaya 
başlamış, biz nerede hata yaptık?

Ne acıdır ki, bu yırtıcıları kendi içimizde 
besledik, büyüttük. Şimdi de kendi 
kendimizle savaşmak zorundayız. İnsan 
kendini kendinden, kendi zihninden 
korumak zorunda…

Trafik mi stres kaynağı, zamansızlık 
mı, işler yetişmezse mükemmeli 
yakalayamayacak olmak korkusu 
mu? Bankalar mı stres kaynağı, 
doyumsuzluğumuz mu, plansızlığımız mı? 
Patron mu stres kaynağı, başarısızlık 
düşüncesi mi, başaramazsak değer 
görmeyeceğimiz düşüncesi mi?

Doğru soruları sormazsak, doğru 
yanıtlara ulaşamayacağız belli ki… 

Stres, hayatın ani zorlamaları karşısında 
doğru adımları atabilmek için, 
konsantrasyonu sağlayabilmek için, 
hızımızı arttırabilmek için, kaslarımızı 
kuvvetlendirebilmek için metabolizmamızı 
hızlandıran fizyolojik ve psikolojik bir 
koruyucu olmaktan çıkıp, gücümüzü 
tüketen yaşamsal bir döngü haline geldi. 
Nesnesi olmayan bir cümlede, kendi 
öznelliğimize kendimizce yüklemler 
bulmak zorunda kaldık. Stresin bir suçu 
yok. Kaygılarımızın, korkularımızın, başarı 
odağımızın, benlik değerimizi neyle 
sınadığımızın hikâyesi bu… Sorulması 
gereken doğru soru da bu:

Benlik değerinizi neyle sınıyorsunuz? 
Mükemmellikle mi, üstün olma 
çabasıyla mı, her şeyi yoluna sokma 
telaşıyla mı, öfkeyle mi, herkesin 
sizi sevmesiyle mi, fedakârlıkla mı? 
Zamanı ve insanları kontrol etmek 
zorunluluğuyla mı yoksa? Ne kadar da 
yırtıcı…

Bir düşünün. Çocuğun okul başarısı 
stres kaynağınız. Oysa o sınavlara 
giren siz bile değilsiniz. Stresli bir 
olay olarak algılıyorsunuz çünkü 
çocuğunuzun mutlu olmak için başarılı 
olmak zorunda olduğuna inanıyorsunuz. 
Başarı için çok çalışmak zorunda. Sizin 
diğer ailelerden ne eksiğiniz var. Veli 
toplantısında herkesten düşük not aldığını 
öğrenirseniz rezil olacaksınız. Üstelik 
40 kere anlatmanıza rağmen bir türlü 
ödevlerinin başına oturmayı bilmiyor bu 
çocuk. Sürekli yaptıklarını kontrol etmek 
zorunda kalıyorsunuz. Sizi strese boğan, 
çocuğunuzun okul başarısı değil, sistem 
de değil. Sizin okul başarısına yüklediğiniz 
anlam. Üstelik stres düzeyinizi yüksek 
tuttukça, bu ailenizin her ferdine de 
yansıyor ve işler her anlamda daha da 
sarpa sarıyor. 

Düşünün… Kendinize verdiğiniz değeri 
neyle ölçtüğünüzü düşünün. ‘Çok stres 
oldum’ dediğiniz anları düşünün. Olaya 
yüklediğiniz anlamı düşünün. Olayla 
kendiniz arasında kurduğunuz bağı 
düşünün. Gerçekten elinizden hiçbir şey 
gelmiyor mu?

Psk. Hande Cesur

İnsan kendini kendinden, kendi zihninden korumak zorunda…

Benlik değerinizi neyle sınıyorsunuz? 
Mükemmellikle mi, üstün olma çabasıyla mı, 
her şeyi yoluna sokma telaşıyla mı, öfkeyle 

mi, herkesin sizi sevmesiyle mi, fedakârlıkla 
mı? Zamanı ve insanları kontrol etmek 

zorunluluğuyla mı yoksa? Ne kadar da yırtıcı…
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Stresi Eleme
Sağlıklı ve geliştirici stres, 
geçici ve ani durumlar 
karşısında bedeninizin aldığı 
bir savunma durumudur. 
Modern insan ise, kalıcı ve 
süregelen durumlar karşısında 
bile bu uyarılmış stres 
durumunu yaşatmaya devam 
eder. Bunu yapan yaşamsal 
koşullar değil insan zihninin 
tam kendisidir. Sürekli uyarılma 
durumunda kalmak da 
ruhumuzu yorar, bedenimizi 
hasta eder. Tükenmişlik, 
asabiyet, huzursuzluk, ilişkilerde 
bozulmalar ve yanında 
ikramiye olarak birçok 
bedensel kötüleşme hali getirir. 

Yaşamınızdaki kalıcı hale 
gelmiş stres faktörlerini 
aklınızdan geçirin. 

Ekonomik kaygılar, başarı 
hırsı, sağlık sorunları, 
çocuğun dersleri, satış kotası, 
zamansızlık, evlilik sorunları… 
Bu sorunlar içinden tahmin 
edilemez olanları, üzerinde 
kontrolünüz olmayanları ve 
travmatik bir şekilde hayatınıza 
girenleri çıkarın.

-Tahmin edilebilir

-Kontrol sağlanabilir

-Travmatik olmayan

Listenizde geriye kalanlar, 
‘hayatınızın stres kaynakları’ 
değil, tam olarak yaşamsal 
gerçekleriniz oluyor. Önceden 
tahmin edilebilir, önlem 
alınabilir, değiştirilebilir, 
vazgeçilebilir gerçekleriniz. 

Eğer tüm bunlar mümkün 
olmuyorsa da, üzerine 
yüklediğiniz anlamı 
ve verdiğiniz değeri 
değiştirebileceğiniz gerçekler. 
Düşünceleriniz duygularınızı 
oluşturur. Eğer düşüncelerinizi 
değiştirmeyi, farklı bir bakış 
açısı geliştirmeyi başarırsanız 
duygularınızı yönetmeyi de 
başarmış olursunuz. 

Düşünce ve duygularını 
yönetebilmeyi başarabilen 
her insan, hayatın karşısına 
çıkaracağı zor durumlarla baş 
edebilecek potansiyele sahiptir. 
Yeter ki, kendi kendimize 
ürettiğimiz, gözle görülmeyen 
tehlikelerden kendimizi 
koruyabilelim. Bundan sonrası 
zaten atalarımızdan bize 
yadigâr… Adrenalin kana bir 
kere karıştı mı, her türlü strese 
kafa tutacak cesaretimiz olur.

-Tahmin edilebilir
-Kontrol sağlanabilir
-Travmatik olmayan

Vahşi doğa ve hayatta kalma 
mücadelemizin yerine, terk 

edilmek, başarısızlık, mükemmel 
olamamak ne zaman insanlık 

için bir sınav haline geldi?
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Dr. Mehmet Akif Sayılgan ile 
 İş Hayatında Mükemmeliyetçilik
Üzerine Bir Söyleşi Psk. Dr. Mehmet Akif Sayılgan

İş hayatındaki rekabet ve yüksek performans beklentisi sonucunda bir işi bizim kadar ya da bizden daha iyi yapacak birilerinin 
her zaman bulunacağına inanıyoruz. Bu yüzden sürekli baskı altında, en iyiyi yapmaya çalışan, işkolik ve mükemmeliyetçi insanlara 
dönüşebiliyoruz. Mükemmele ulaşmaya çalıştıkça o bizden uzaklaşıyor çünkü hiçbir zaman elde ettiğimiz başarı bize yetmiyor, 
tatmin olmuyoruz. Hep hata arıyoruz, kılı kırk yarıyoruz, hem kendimizi hem çevremizi mutsuz ediyoruz. 

Bu durum iş görüşmelerinde de kendini gösteriyor.  Adaylara olumsuz özellikleri sorulduğunda bu klasikleşmiş cevabı bilmeyeniniz 
yoktur : “En kötü özelliğim mükemmeliyetçiliğim!” Bu cevapla adayımız hem mükemmeliyetçiliğin çok olumlu bir özellik olmadığının 
bilincinde olduğunu hem de mükemmeliyetçi olduğu için gizli gizli gurur duyduğunu anlatmaya çalışır aslında. İşte mükemmeliyetçilik 
tam da böyle bir özellik: ne gönül rahatlığıyla kabullenebiliyoruz, ne de vazgeçebiliyoruz. Bu karmaşık ama bir o kadar da ilginç 
konuyu Dr. Mehmet Akif Sayılgan ile masaya yatırdık…

Mükemmeliyetçilik nedir? 
Kısaca tanımını yapabilir misiniz?

Mükemmeliyetçilik kişinin ulaşılması 
zor, hatta bazen imkânsız olan yüksek 
hedefler koyup, bu hedeflere ulaşmak 
için durmadan uğraşmasıdır.  Hiç 
hata ve eksik yapmadan ideal olana, 
kusursuzluğa ulaşmayı istemektir. Bunun 
altında kişinin kendi doğruları ile yaşamak 
istemesi ve bu doğruları diğerlerine de 
kabul ettirmek istemesi yatar. Kısaca 
mükemmeliyetçi kişi aynı zamanda her 
şeyin kendi kontrolünde olmasını isteyen 
kişidir.

İş alanına uyguladığımız zaman, kişinin 
bir işin bütün detaylarıyla tam, kusursuz, 
eksiksiz ve mümkün olan en iyi şekilde 
yapılmasını istemesi ve aksine tahammül 
gösterememesidir. Böyle tanımladığımızda 
gördüğünüz gibi oldukça olumlu bir 
özellik. Ancak mükemmeliyetçi kişiler 
çoğu zaman bu koşullar için kendi 
standartlarını belirlerler ve bu koşullar 
her zaman işin gerektirdiği standartlarla 
örtüşmeyebilir.

En merak edilen soruyu soralım 
öyleyse. Mükemmeliyetçilik bir 
sorun mudur?

Biz psikologlar olarak bazı huy ve 
davranışların kişinin günlük hayat 
işlevine, sağlığına, ilişkilerine ve genel 
iyilik haline zarar vermeye başladığı 
zaman olumsuz olduğunu söylüyoruz. 
Yani aşırı uçlardaki özellikler bize yarar 
sağlamaktan çıkıp tam tersi ayağımıza 
bağ oluyorlar. Mükemmeliyetçiliği de 
böyle değerlendirmek lazım. 

Öncelikle herkesin hayatta tutturmak 
istediği standartları ve beklentileri farklıdır. 
Aynı zamanda herkesin çalışma ve başarı 
kapasitesi de farklıdır. Yüksek standartlara 
ve büyük hedeflere sahip olmak da 
kendi içinde sorun değildir. Ancak sorun 
şurada başlıyor: Mükemmeliyetçilik 
kişiyi başarmaktan, mutlu ve tatmin 
olmaktan alıkoyduğu, ilişkilerine 
zarar verdiği ve duygusal açıdan 
tükenmeye ve üzüntüye sebep olduğu 
zaman sorun haline gelir. Dolayısıyla 
mükemmeliyetçiliğin iki ucu keskin bir 
bıçak olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yüzden “mükemmel” kavramının 
tanımını doğru yapmak gerekiyor. Eğer 
“mükemmel yapmak” bir işe değer 
vererek, özenerek, kendimizi vererek, 
sabrederek ve umursayarak yapmak 
anlamına geliyorsa bu çok değerli bir 
meziyet.  Zorluklar karşısında hemen pes 
etmeden devam etmek de öyle. Yoksa 
bir işi savsaklayarak yapmak bizi hiçbir 
zaman başarıya götürmez.  İşlerimizi 
iyi yapmak, saygınlık görmek ve iş 
doyumu hissedebilmek için bir miktar 
mükemmeliyetçilik ve bir miktar kaygı 
iyidir, bizi motive eder. Mükemmeliyetçi 
kişilerin yüksek standartlarda iş üretmeleri 
ya da geliştirmeleri mümkündür. 

Mükemmeliyetçilik 
kişiyi başarmaktan, 
mutlu ve tatmin 
olmaktan alıkoyduğu, 
ilişkilerine zarar 
verdiği ve duygusal 
açıdan tükenmeye 
ve üzüntüye sebep 
olduğu zaman sorun 
haline gelir.

Böyle durumlarda gayet olumlu bir 
özellikken “mükemmele ulaşma arzusu” 
bizim çalışmamızı engelleyecek kadar 
kaygı uyandırıp hayatımızı sorunlu bir 
hale getiriyorsa o zaman biraz durup 
bakmak gerekiyor.  Eğer kişi mükemmel 
olamadığında kendisini değersiz ve 
sevilmez hissediyorsa bu önemli bir 
sorundur.

Mükemmeliyetçilik hayatımızda 
nasıl sorunlara yol açıyor?

Mükemmeliyetçiliğin duygusal sonucu; 
hata yapmaktan korkmak ve bir işi iyi 
yapamamaktan dolayı stres yaşamaktır.  
Bu kaygılar kişiyi öylesine ele geçirir 
ki kaygı yüzünden kişi istediğinin 
çok daha altında bir performans 
gösterme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. 
Mükemmeliyetçi kişilerin sıklıkla 
karşılaştıkları sorun; planladıkları 
işe başlayamamak ve ertelemektir, 
kendilerinden beklentileri yüksek 
olduğu için başlayacakları işi 
gözlerinde büyütürler ve bu da 
ertelemeye yol açar. Çok iyi bir yazı 
yazmak için bir türlü başlayamamak 
ve son dakikaya bırakmak gibi… 
Üstelik kişi kendi becerisinden de şüphe 
etmeye başlar. 

Bunun dışında, işin gerektirdiğinden çok 
daha fazla zaman harcamak, belirli bir 
işe yoğunlaşıp diğerlerini ihmal etmek, 
ekip çalışması gerektiren durumlarda 
işbirliğini, iş akışını ve verimliliği 
yavaşlatmak, gerektiği durumlarda işi 
başkalarına delege edememek gibi 
sonuçları olabilir. Kişinin kendisi için yine; 
gerginlik, huzursuzluk, günlük yaşamın 
diğer alanlarına karşı ilgisizlik gibi 
duygusal sorunlara da yol açabilir.

Kişi öz değeri ve özsaygısını sadece 
başarı üzerinden oluşturuyorsa kaygan 
zeminde yürüyor demektir. 

Detaylara dikkat 
ettiği kadar bütünü 
de görebilen, 
her şeyi kontrol 
etmeye çalışmak 
yerine insanlarla 
görev paylaşımı 
yapabilen, duruma 
göre esneklik 
gösterebilen kişiler 
hem başarılı 
olurlar hem de iş 
doyumları daha 
yüksek olur. O 
yüzden dikkat 
etmek lazım, fazla 
mükemmeliyetçilik 
sizi başarıdan 
alıkoyuyor olabilir. 

Hayatta bizden kaynaklanan ya da 
elimizde olmayan başarısızlıklar da 
yaşayabiliriz, böyle durumlarda yıkılan 
kişilerin toparlanması ve başarılı olması 
çok daha zor oluyor. 
O zaman başarılı olmak için 
mükemmeliyetçilik şart değil mi?

Bir inanış vardır “En başarılı kişiler 
mükemmeliyetçi kişilerdir.” İstisnalar 
olabilir tabii, ancak detaylara dikkat 
ettiği kadar bütünü de görebilen, her 
şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine 
insanlarla görev paylaşımı yapabilen, 
duruma göre esneklik gösterebilen 
kişiler hem başarılı olurlar hem de 
iş doyumları daha yüksek olur. O 
yüzden dikkat etmek lazım, fazla 
mükemmeliyetçilik sizi başarıdan 
alıkoyuyor olabilir. 

Mükemmeliyetçi olmak bir 
seçim mi? Yoksa hayat mı bizi 
mükemmel olmaya zorluyor?

Mükemmeliyetçiliği davranışlarımızla 
ortaya koyarız ve davranışlarımız 
aslında birer seçimdir. 

Ancak çocukluktan itibaren sepetimizde 
taşıdığımız deneyimler, yetiştirilme tarzı, 
kişilik özelliklerimiz, mizacımız ve çevresel 
faktörler tarafından bu davranışlar biz 
farkında olmadan şekillenir ve alışkanlık 
haline gelir. Dolayısıyla hayatın da 
bizi mükemmel olmaya zorladığı da 
doğru. Örneğin iş ya da ev hayatında 
sorumluluklarımız ne kadar fazlaysa o 
kadar çok şeyi kontrol etmek zorunda 
kalıyoruz. Bazen kimsenin sorumluluk 
almadığı durumlarda özellikle fedakâr 
bir yapımız varsa işleri düzene sokmak 
zorunda kalıyoruz.  İşimizi kaybetmemek 
ya da aile düzenimizi devam ettirmek 
için en ufak detaylara dikkat etmekten 
başka seçeneğimiz kalmıyor.

Mükemmeliyetçi kişilerin 
özellikleri nedir? İş hayatında 
nasıl davranırlar örnek verebilir 
misiniz?

Mükemmeliyetçi kişiler kendileri ve 
başkaları için koydukları yüksek 
hedeflere ulaşamadıkları zaman 
büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. 
Başarılı olduğunda tatminsiz, başarısız 
olduğunda ise depresif, ya da öfkeli 
olabilirler. Ne kadar uğraşırlarsa 
uğraşsınlar hep bir taraf eksik kalıyormuş 
gibi hissederler. 

Bu kişiler her zaman başarıyı ve 
sorumluluğu kendilerinin önüne koyarlar, 
etrafındakiler ise onların her şeyi 
üstlenmesine alışmıştır. Oldukça verici 
olan bu kişiler için önemli olan kendi 
istekleri ve ihtiyaçları değil, bir işin kendi 
bakış açısına göre en doğru ve en iyi 
şekilde yapılmasıdır. Mükemmeliyetçi bir 
çalışan işini bitirmeden çıkmaz, çıksa 
bile diğerlerine kıyasla daha huzursuz 
olur.  Etrafındakilere kendi doğrularını ve 
yüksek standartlarını empoze edip, en 
ufak hatalarda bile acımasız eleştiriler 
yaptıkları zaman ilişkileri de zedelenir.  
Bu sefer mükemmeliyetçi kişi kimseye 
yaranamadığını,  ne yaparsa yapsın takdir 
edilmediğini, insanların nankör olduğunu ve 
kendisi olmasa hiç bir işin yürümeyeceğini 
hisseder. Uzun vadede duygusal ve fiziksel 
tükenmeye de sebep olabilir. 

Mükemmeliyetçiler için karar vermek de 
çok zordur. Sonucun mükemmel ve kendi 
istedikleri gibi olmasını istedikleri için karar 
verirken çok kaygılanırlar. Bu kişiler her 
şeyi kontrol etme arzusu içinde olduğu için 
risk almakta diğer insanlara göre daha 
çok zorlanırlar. Yenilikçi fikirleri olsa bile 
dile getirmeye çekinebilirler, kendilerini 
başkalarının eleştirisine maruz bırakmak 
istemezler.
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Mükemmeliyetçiliğin çocukluk 
dönemiyle bir bağlantısı var mı?

Kişilik özelliklerimiz, huyumuz ve davranış 
alışkanlıklarımızın çocukluk dönemi ve 
yetiştirme tarzı ile bağlantılı olduğunu 
söyleyebiliriz. Mükemmeliyetçiliğin 
de kökenlerini çocukluk döneminde 
görebiliriz. Her çocuğun sevgi, ilgi ve 
onaylanma ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçları 
sadece başarılı olduğu zaman karşılanan 
bir çocuk,  ailenin ilgisini devam ettirmek 
için her zaman mükemmel olmak zorunda 
olduğunu hisseder. Bazı ailelerde ise 
beklentiler çok yüksektir. Ebeveynler çok 
başarılı, kariyerlerinde yükselmiş ya da 
ün yapmış kişiler olabilir. Bu tip ailelerin 
bazılarında çocuğun kendini ispatlama 
çabası da yetişkinlikte mükemmeliyetçiliğin 
tohumlarını atabilir. Bunun tam tersi de 
olabilir. Ailesini beğenmeyen kişiler onları 
aşmak ve yetersizlik hislerini telafi etmek 
için mükemmel olmaya çalışabilirler. 
Ancak mükemmeliyetçilik ve çocukluk 
dönemi arasında kurduğumuz bu 
bağlantının açıklayıcı faktörler arasında 
mutlak ve tek açıklama olmayabileceği  
gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz.

Bazı kişilerin simetri ya da temizlik 
takıntısı oluyor. Bu kişiler için de 
mükemmeliyetçi diyebilir miyiz?

Bu çok geniş bir konu, ancak 
mükemmeliyetçilik ile simetri ya da 
temizlik takıntılarını birbirine karıştırmamak 
gerekir. Kısaca özetlemek gerekirse 
mükemmeliyetçilik bir kişilik özelliğidir, 
psikolojik bir rahatsızlık değildir. Genelde 
kişinin kendisine rahatsızlık vermediği gibi 
bu kişiler kendi yaptıklarını doğru bulurlar, 
hayatı kontrol etmek isterler. 

Temizlik takıntısı, simetri tutkusu, ütüyü 
fişten çekip çekmediğini defalarca kontrol 
etme ihtiyacı gibi durumlar farklıdır. 
Hafiften ağıra doğru bir yelpazede 
dururlar ve kişinin işlevselliğini ciddi 
anlamda bozmaya başladığı zaman 
kaygı bozuklukları kategorisine girerler. 
Tabii ki burada simetriden hoşlanan 
herkes kaygı bozukluğu yaşıyor olabilir 
gibi bir anlam kesinlikle çıkmasın. Bu 
örnekleri mükemmeliyetçilik ile takıntı 
hastalığı arasındaki kategori farkını 
netleştirmek için vermenin uygun 
olduğunu düşünüyorum. Mükemmeliyetçi 
bir kişinin aynı zamanda temizlik hastalığı 
da olabilir, ancak birbirlerinden bağımsız 
olarak da ortaya çıkabilirler. 

Mükemmeliyetçi 
kişilerin sıklıkla 
karşılaştıkları sorun; 
planladıkları işe 
başlayamamak 
ve ertelemektir, 
kendilerinden 
beklentileri 
yüksek olduğu 
için başlayacakları 
işi gözlerinde 
büyütürler ve bu 
da ertelemeye yol 
açar. Çok iyi bir 
yazı yazmak için bir 
türlü başlayamamak 
ve son dakikaya 
bırakmak gibi… 

Son olarak mükemmeliyetçiliğin 
hayatlarını zorlaştırdığını 
hisseden ve bu 
mükemmeliyetçiliğini bir nebze de 
olsa hafifletmek isteyenlere ne 
önerirsiniz?

Öncelikle kişi hayatının hangi 
alanlarındaki yüksek hedef ve 
beklentilerin kendisini zorladığını 
belirlemelidir. Daha sonra kendi 
üzerinizdeki baskıyı hafiflettiğinde 
hayatının nasıl olacağını hayal etmek 
ve kurgulamak önemli bir adım 
olabilir. Mükemmeliyetçiliğin avantaj ve 
dezavantajlarını sıralamak ve mükemmel 
olmak uğruna nasıl bedeller ödediğinizi 
görmek sizi harekete geçirebilir. 
Mükemmel olmamak kolay değildir, 
kişinin o kaygıya tahammül edebilmesi 
gerekir. Son olarak “mükemmel 
olmamak” kavramının tanımını 
net bir şekilde yapıp hedeflerinizi 
somutlaştırdıktan sonra gün içindeki 
sorumluluk ve eğlence için harcadığınız 
zaman ve enerjiyi hedefinize yönelik bir 
şekilde yönlendirebilirsiniz. Hem başarılı 
olup hem de hayatın tadını çıkarabilmek 
için mükemmel olmamaya cesaret 
etmek kendinize vereceğiniz en değerli 
hediye olabilir. 

”
“ Mükemmeliyetçilik,

Kusurlu Bir Dünyada
Tehlikeli Bir Bakış Açısıdır.

Robert Hillyer
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 Zaman 
Dile Gelse

İK Bakışı Selda Talay Tosun

Evvel de zaman içinde, ezel de 
zaman içinde, en yenilmez rakibimiz 
“zaman”. Bizi önce “var” eden, sonra 
“yok” eden ‘zaman’. Hep peşinden 
koşturan, tam sobe dediğimizde 
küsüp giden ‘zaman’. 

Ya az, ya fazla, çoğunlukla hiç 
kararında olmayan ‘zaman’. Her şeyi 
bilen, ama hiç bilinmeyen ‘zaman’.

Hiç bitmeyecekmiş gibi çok olup 
hep biten ‘zaman’. Her yarayı saran 
‘zaman’.

Ah zaman ah! Seninle iki çift laf 
edebilir miyiz?

- Sevgili zaman, seninle tanıştığımız 
günü hayal meyal hatırlıyorum. 
Üzerinde pembe tüylü bulutlar 
vardı. Çok şakacıydın, sürekli beni 
güldürüyordun. O aralar beşiğimin 
başına gelip  bana “ceeeee” diyor, 
bizimkilerin kucağındayken yüzüme 
kabarcıklar üfleyip beni kahkahalara 
boğuyordun.

Arkadaşlarımla sokakta oynamaya 
başladığım 6-7 yaşlarımda,  bakkal 
Rıdvan Amca’nın dükkanında da 
karşılaşırdık seninle. 

Fruko Gazozu’nun kapağını her 
açtığımda “huuuupp” diye fırlardın 
içinden sarı pelerininle. 
Orta üçe geçtiğim yaz, ilk ergenlik 
aşkım Fevzi’nin bahçe duvarında 
oturuyordun bütün gün. O günlerde 
hep kırmızı şapkanla hatırlıyorum seni. 

Küçüklük anılarım çok değil, bir kaç 
anı daha geliyor aklıma o kadar. 
Ama sonrasında, tamamen beraber 
yaşamaya başladığımız günlerden 
itibaren çok anımız var seninle. 

Seni pembe bulutlu elbisenle ikinci 
kere gördüğüm 16 Mayıs 1987’den 
sonra bir daha o halini görmedim. 
Çok şey mi istiyorum bilmem ama 
belki de bu aralar onu bir daha giyip 
bana sürpriz yaparsın. 

Ve 2001 Göcek’te yelkenli 
güvertesinde gün batımı turuncun 
muhteşem güzeldi hakkını yemek 
istemem. 2007 de Karadeniz’deki 
yeşili, ne 2009’da ne 2011’ de gördüm. 

Nedense artık o kadar farklı renklerle 
hatırladığımı söyleyemem seni. Bir 
grilik hakim sana. Ama şarap kırmızısı 
ve rakı beyazı sen de ölümsüz güzel 
duruyor bilesin.
 
İki çift laf edelim istedim, hep ben 
anlattım, hadi biraz da sen anlat.

- Sevgili Selda, ne anlatayım? Herkes 
gibi sen de aynı şeyi yapıyorsun.  
Hatayı da hayatı da bende 
arıyorsun.

Yok pembe bulutlu elbisemi giymişim, 
yok kırmızı şapkam varmış da 
takmamışım. Geçen gün baban da 
aynı şeyi söyledi, tutturdu da tutturdu 
“rakı beyazı halin” diye, sen de ona 
çekmişsin.

Böyle tek taraflı yargılanmaktan 
bıktım usandım artık. Ben sonsuzum. 
Herkese karşı aynı mesafedeyim. 
Herkes için saniyelerim, dakikalarım, 
saatlerim, aylarım, yıllarım var. 
Ve bunları değiştirme şansım yok. 
Ve inan ki ben rengârengim. Beni 
hiç anlamadığınız gökkuşağının 
çalımından belli. 

Hem aslında ben hiç hareket 
etmiyorum ki, hareket eden sizsiniz. 
Ben her sabah ve her akşam, hem 
başladığınız hem de tamamladığınız 
yerdeyim.

Ancak çözemediğiniz bazı sırlar var. 
- Sevgili zaman, senin sırlarını nasıl 
çözebiliriz? Sen nasıl anlaşılabilirsin? 
Nasıl yönetilebilirsin? Seninle nasıl bir 
anlaşma yapılabilir ki?

- Benimle hiç bir anlaşma yapmana 
gerek yok. Sırrım filan da yok benim, 
sır sende. Kendini çözmelisin. 
Pazartesi, erken kalkıp hayata 
başlamadan önce en severek 
okuyacağın bir kitaptan 5 sayfa 
okumak sana çok iyi gelir mi ne 
dersin? Pazartesi sendromun varsa, 
o gün küçük bir ödülü kendine hak 
görsen, öğlen gözlerini kapatıp 
10 dakika kestirsen, sevdiğin birini 
arayıp onu çok sevdiğini söylesen, 
en sevmediğin bir işi yapıp bitirip 
ve kurtulsan, yaz tatili için haritayı 
açıp her saat başı beş dakika hayal 
kursan, evsizler için çekmecene 
bir lira koyarak para biriktirmeye 
başlasan, ofisinin kapısını kapatıp en 
sevdiğin şarkıyı dinlesen ve hatta 
kapıyı açıp “herkes dinlesin müzik 
çok güzel” diye tüm kata seslensen, 
benden topu topu 2 saat kullanmış 
oluyorsun. 

Bu söylediklerimi kuzinenin üstünde 
demlenen çayı koklar gibi sakin sakin, 
içine sindire sindire yaparsan 1,5 
saate de inebilir. Ne demişler; “Yavaş 
ol işin hızlansın”
Bir arkadaşının doğum gününü sosyal 
medyadan değil de onu arayarak 
kutlarsan, sen onu aradığın için 
coşkuyla telefonu açışı sana o kadar 
iyi gelecek ki. Oysa akıllı telefonda 
o mesajı yazana kadar bir başka 
aleme dalıp gidecek, gece yastığa 
başını koyduğunda “hiihhh doğum 
günü mesajını unuttum” diye üzülecek, 
“zaman çabuk geçiyor hiç bir şeye 
yetişemiyorum” diye suçu benim 
üstüme atacaksın. 

İşte o gün, benden sana hayır 
gelmez.. ben masumum. Ben yaşanan 
yerdeyim, çok olanın içinde çoğalır, 
az olanın içinde kaybolurum.

Beni yönetmek istiyorsan benimle 
ilgili planların olmalı. Planlamayı 
başaramıyorsan, başarısızlığı 
planlarsın unutma!

Kağıt, kalem, sen ve ben dördümüzün 
altından kalkamayacağı hiç bir şey 
yok. Yemek tarifinde yazılı olan 
ölçüler gibi, sadece her işin yanına 
benden ne kadar gerektiğini yaz ve 
uygula yeter. Ve yalvarırım sana beni 
o akıllı telefonundaki ajandadan uzak 
tut.

Ben o duvarındaki mantar panodan 
sana bakmak, arada bir kendimi 
aşağı atıp yerlerde sürüklenmek, 
tekrar yerime raptiyelendiğimde 
sana gülücükler atmak, suratına 
hava kabarcıkları üflemek istiyorum. 
Ve inan bana senin daha  hiç 
keşfetmediğin renklerim var.
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 İş Hayatı
ve
 Pozitif Duygular
İş yerinde birbirine komik kedi videosu 
göndermek sandığınızdan daha önemli 
olabilir! Hatta faydalı olduğu bilimsel 
araştırmalarla kanıtlanmış! Komik 
videoların ya da sizi mutlu eden olayların 
sonunda hissettiğiniz pozitif duygular hem 
sağlığınıza hem de iş performansınıza iyi 
geliyor.

Sizler için Amerika’nın Florida eyaletinde 
kurumsal hayatta fiziksel ve ruh 
sağlığının önemini vurgulayan çalışmalar 
yapan “Corporate Health & Wellness 
Association” ın (Kurumsal Sağlık ve 
İyilik Derneği) yayınladığı “Corporate 
Wellness Magazine” adlı dergiden pozitif 
duyguların iş hayatı üzerinde etkisi ile ilgili 
bir makale çevirisi derledik. En sonunda 
ise bizim eklediğimiz önerileri bulabilirsiniz.  
Bundan sonra gelen kutunuzda “FW:FW: 
Çok komikkk!!” tarzında e-posta’lara denk 
geldiğinizde gözlerinizi devirip silmeden iki 
dakikanızı ayırıp izlemenizi öneriyoruz.

sayesinde sağlık üzerinde doğrudan 
etkili olduğunu göstermektedir. Örneğin 
araştırmalar pozitif duyguların hastalıklarla 
savaşmamızı sağlayan bağışıklık sisteminin 
iyi çalışması ile doğrudan ilişkili olduğunu 
bulmuştur. Bağışıklık sistemi güçlü olan 
çalışanlar ise hastalıklara karşı daha 
dayanıklı olurlar ve bunun sonucunda işe 
devamsızlık ve hastalık izni için kaybolan 
günlerin sayısı da azalmış olur. Pozitif 
duyguların kişilerin sağlığına neden 
ve nasıl iyi geldiği ile ilgili birçok farklı 
açıklama olsa da sağlıklı olmak ile 
mutlu olmanın arasındaki bağ çok 
güçlüdür ve doğruluğu araştırmalar 
tarafından defalarca kanıtlanmıştır.

Pozitif Duyguların İş 
Hayatındaki Yeri

Kaygı, korku ve üzüntü gibi duyguların 
bedenimize ve ruhumuza iyi gelmediğini 
bilmeyen kalmadı. Ancak güncel 
araştırmalar daha önce üzerinde çok 
fazla konuşulmayan mutluluk, sevinç, neşe 
ve şükran gibi olumlu duyguların önemini 
git gide daha da vurgular hale geldi. 
Her ne kadar araştırmalar bu duyguların 
insanları etkileme mekanizmasını henüz 
tam olarak keşfedememiş olsa da, 
insanların olumlu duygular içindeyken 
işte ve evde daha iyi oldukları bilinen 
bir gerçek. Bu bulguları kurumsal hayata 
uyguladığımızda ise işyerinde pozitif 
duyguların ortaya çıkmasını teşvik eden 
kurum kültürünün çalışanların sağlık 
ve verimliliğini arttırmada ne kadar 
önemli bir rol oynadığını net olarak 
görebilmekteyiz.

Olumlu Duygular ile 
Daha Sağlıklı Olmak ve 
Stresi Daha İyi Yönetmek

Güncel araştırmalar, ya hayatın içinde 
spontan olarak gelişen pozitif duyguların 
gözlemlenmesiyle ya da laboratuvar 
ortamında yaratılan pozitif duyguların 
ölçülmesi ile yapılan çalışmalardan 
oluşmaktadır. Örneğin laboratuvarda 
yapılan çalışmalarda katılımcılara neşe 
ya da mutluluk veren videolar izletilerek 
pozitif duygular ortaya çıkarılmaktadır. 
Yapılan araştırmaların sonucunda ise, 

pozitif duyguların kişilerin sağlığını 
düzeltmekten kurumlarda işe giriş 
çıkışların sıklığını azaltmaya kadar 
giden olumlu sonuçlara yol açtığı 
bulunmuştur. 

Araştırmalarda bulunan en önemli bulgu 
ise pozitif duyguların fiziksel sağlığın 
kalitesini arttırdığı ve yaşam süresini 
uzattığı olmuştur. Pozitif duyguların, 
bedenimizde negatif duyguların ve stresin 
yarattığı hasarı yok etme özelliğine sahip 
olduğu anlaşılmıştır. Pozitif duygular yoğun 
stresli dönemlerin sonunda düzelebilmeyi 
mümkün kılmaktadır, dolayısıyla mutlu 
kişiler mutsuz kişilere göre birçok zorlayıcı 
olayı çok daha rahat atlatabilmektedir. 
Pozitif duygular aynı zamanda uzun 
vadede strese maruz kalmanın 
sonucunda ortaya çıkan etkilere karşı 
koruyucu bir faktör olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. 

Buna ek olarak araştırmalar pozitif 
duyguların farklı mekanizmalar 

Pozitif duyguların 
kişilerin sağlığını 
düzeltmekten 
kurumlarda işe giriş 
çıkışların sıklığını 
azaltmaya kadar 
giden olumlu 
sonuçlara yol açtığı 
bulunmuştur. 

Uzm. Psk. Deniz Dağyaran

Pozitif duyguların 
iş doyumu 
üzerindeki 
etkisi negatif 
duyguların yol 
açtığı etkilerden 
bağımsızdır.

Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği 
olarak bizim önerimiz olumsuz 
duygulara yol açan olumsuz 
düşüncelerin farkına varılması 
yönünde. Nasıl herkes kendi 
sağlığından sorumlu ise duygu 
ve düşüncelerimizden de biz 
sorumluyuz.

Pozitif Duygular İlişkilere 
ve Yaratıcılığa İyi Geliyor

Pozitif duygular ilişkileri de olumlu yönde 
etkilemektedir. İyi ilişkiler zaten olumlu 
deneyimler sonucunda kurulmaktadır, 
buna ek olarak pozitif duygular da sosyal 
hayatı zenginleştirmektedir. Mutlu insanlara 
yaklaşmak her zaman daha kolaydır ve 
bu kişiler herkes tarafından sevilir. Mutlu 
kişiler doğal olarak mutsuz kişilere göre 
diğerleriyle daha iyi geçinirler. Yapılan 
araştırmalar sonucunda da çalışanların 
duygusal dünyalarının müşteriler ve iş 
arkadaşlarıyla olan etkileşim üzerinde 
büyük etkisi olduğu bulunmuştur. 

Pozitif duygular ilişkileri etkilediği kadar 
yaratıcılık gibi iş ile ilgili süreçleri de 
etkilemektedir. Laboratuvar çalışmalarında 
mutluluk verici kısa videolar izledikten 
sonra pozitif duygular hisseden kişiler 
çözmeleri gereken problemleri çok 
yönlü ve analitik çerçeveden bakarak 
daha yaratıcı bir şekilde çözmüşlerdir. İş 
yerinde yaratıcılık konusuyla ilgili en güçlü 
kanıt Therasa Amabile tarafından pozitif 
duygular ve yaratıcılık üzerine yapılan 
çalışmadan gelmektedir. Therasa, gün 
boyunca pozitif duygular içinde olmak 
ile yaratıcılık arasında güçlü bir bağ 
olduğunu bulmuştur. Daha da önemlisi 
pozitif duyguların yaratıcı düşünce sürecini 
tetiklediğini ve bu sürecin iki gün boyunca 
devam ettiğini söylemektedir. Bununla 
bağlantılı olarak yaratıcı olmak da insanın 
kendini iyi hissetmesini mümkün kılmaktadır. 
Dolayısıyla pozitif duygular iş hayatında 
yenilikçi ve yaratıcı süreçleri tetiklemektedir.
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Pozitif Duygular İşten 
Daha Çok Doyum 
Alınmasını Sağlar

Son olarak pozitif duygular insanların 
yaptıkları iş ve çalıştıkları kurum ile 
ilgili hisleri ve düşüncelerinin nasıl 
şekilleneceğini de belirlemektedir. Carl 
Thoresen tarafından yapılan araştırmada 
çalışanların duygusal deneyimlerinin, 
işleri ve işverenlerine dair tutumlarının ve 
motivasyon düzeylerinin incelendiği 200’ün 
üzerinde araştırma gözden geçirilmiştir. 
Tüm dünyada çeşitli kurumlarda yapılan 
bu çalışmaların analizinde toplam 62.000 
kişiden gelen veriler hesaba katılmıştır. 
Analiz sonucunda da daha pozitif 
duygular yaşayan kişilerin işlerinden 
daha çok doyum sağladığı ve kurumlara 
olan aidiyetinin daha güçlü olduğu 
saptanmıştır. Buna ek olarak bu kişilerin 
daha az tükendiğini ve işlerini bırakma 
niyetlerinin daha az olduğu bulunmuştur. 

Negatif duyguların ise bu bulguların tam 
tersi sonuçlar doğurduğu araştırmacıları 
şaşırtmamıştır. Ancak pozitif duyguların 
iş doyumu üzerindeki etkisi negatif 
duyguların yol açtığı etkilerden 
bağımsızdır. Bu bilgi çok önemlidir, 
çünkü pozitif duyguların önemi hakkında 
yapılan çalışmalar insanların günlük ev 
ve iş hayatlarında kaçınılmaz olan 
sıkıntıları ve negatif duyguları göz 
ardı edip duygusal hayatlarında 
Pollyanna’cılık oynaması 

gerektiğini söylemez. Tam tersi negatif 
duygular hayatta yönümüzü bulmamız 
ve tehlikelere karşı tetikte olmamız için 
gereklidir. Pozitif duygular kendi içlerinde 
çok önemlidir ve bu duyguları ortaya 
çıkarmanın yaratıcılığı arttırmak gibi 
doğrudan faydaları olduğu gibi insanların 
stresle baş etmesine yardımcı olmak gibi 
dolaylı faydaları da vardır.  

Pozitif duyguları ortaya çıkarmanın birçok 
pratik yolu vardır. Teknolojiyi yakından 
takip eden kurumların bazılarında 
çalışanların pozitif duygularını tetiklemek 
amacıyla çalışanların belirli aralıklarla 
hoşlarına gidecek video izlemeleri ya da 
müzik dinlemeleri teşvik ediliyor. Uzmanlar 
kişilerin kendilerini iyi hissettiren, neşe 
veren ve minnettar olmalarını sağlayan 
şeyler üzerinde yoğunlaşmalarını tavsiye 
ediyorlar. 

Pozitif Duyguları Nasıl 
Ortaya Çıkarmalı?

Ancak pozitif duygular her ne kadar 
dışsal uyaranlarla tetiklense de Kurumsal 
Ruh Sağlığı Derneği olarak bizim 
önerimiz olumsuz duygulara yol 
açan olumsuz düşüncelerin farkına 
varılması yönünde. Nasıl herkes 
kendi sağlığından sorumlu ise 
duygu ve düşüncelerimizden de biz 
sorumluyuz. Her duyguya eşlik eden 
bir düşünce olduğunu kabul edersek 
olumsuz duygulara da eşlik eden olumsuz 
düşünceler olduğunu kabul etmiş oluyoruz. 
Negatif duyguların şiddetini azaltıp pozitif 
duygulara da yer açmanın bir yolu da 
olumsuz düşüncelerimizin farkına varıp, 
yaptığımız düşünce hatalarını görüp, 
onların ne kadar doğru olduğunu sınayıp, 
gerçekçi bir düşünce tarzı benimsemek 
oluyor. Ayrıca negatif duygular evrimsel 
olarak bizi korumaya odaklı olduğu 
için pozitif duygulara göre daha kalıcı 
oluyorlar. Bu yüzden de her olumsuz olay 
ya da duygudan sonra 3-4 tane olumlu 
deneyim ve duygu (minnettarlık, teşekkür 
etmek, iyilik yapmak, güzel bir müzik 
dinlemek ya da çevremizdeki güzellikleri 
durup takdir etmek gibi) yaşamak olumlu 
duyguları pekiştirmeye yarıyor. Son 
önerimiz ise komik videoları gözünüzü 
devirmeden seyretmeye devam edin! 
Mizah duygunuzu kaybetmeyin!

Makalenin orijinaline ulaşmak için şu 
adresi ziyaret edebilirsiniz:
http://www.corporatewellnessmagazine.
com/worksite-wellness/benefits-
positive-emotions-work/
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Ruhunuzu
Besleyin Dyt. Ayşegül Öztürk

Bugüne kadar, tükettiğiniz besinlerin vücudunuzda ne gibi 
metabolik değişiklikler yaptığı ile ilgili birçok yazı okumuş, 
uzmanları dinlemiş ve hatta diyet yapmış olabilirsiniz.  
durumunuzu etkilediğini biliyor muydunuz?
 
Yapılan araştırmalar tüketilen besinlerle ruh hali arasında ciddi 
bir etkileşim olduğu yönünde. Yediğiniz yiyecekler psikolojinizi 
etkileyip kontrol edebiliyor. Bu nedenle beslenmenize dikkat 
ederek daha enerjik ve hatta daha mutlu olmanız mümkün.
Gün içinde huzurlu olmak ve olumlu düşüncelerle 

Karbonhidratlarla huzur bulun
Karbonhidratlar kan akışını hızlandırıp sakin ve huzurlu hissetmenize yardımcı olur. Araştırmalar 2 hafta süresince karbonhidratlardan 
fakir bir diyete maruz kalanlarda, diyet sonrası depresyona girme riskinin arttığını göstermiştir. Ancak; beyaz ekmek, makarna, şekerli 
besinler gibi basit karbonhidratlar yerine tam tahıllı ekmekler, taze meyveler, tahıllı gevrekler gibi kompleks karbonhidratları tercih 
etmek gerekir.

Proteinlerle zihninizi 
canlandırın

Protein içeriği yüksek bir besin 
tükettiğinizde en küçük yapıtaşı olan 
aminoasitlere kadar parçalanır. Bu 
aminoasitlerle oluşan nörotransmiter adı 
verilen maddeler uyanık kalmanızı ve 
enerjik hissetmenizi sağlar.

Esansiyel bir aminoasit olan triptofan 
proteinlerin sentezinde kullanılır. Triptofan,
beynin “iyi hissetme” kimyasalı olan 
serotoninin bir ön-maddesidir.

Özellikle et, balık, yağlı peynirler ve 
kuru baklagillerde bol miktarda bulunur. 
Triptofan içermeyen bir diyet aynı 
zamanda depresyon, anksiyete, uyku 
bozuklukları, hormon eksiklikleri ve düşük 
konsantrasyon seviyelerine yol açar ve 
düşük serotonin seviyelerine neden olur.

Antidepresan vitaminler

Folik asit gibi B grubu vitaminleri ile 
depresyondan korunmanız mümkün. 

Tabii ki tüm besinlerde olduğu gibi B 
grubu vitaminlerinin fazla tüketimi sonucu 
vücutta birikme ve organ harabiyetleri 
yaşanabiliyor. Bu yüzden gün içinde bir 
ana öğünde özellikle ıspanak, semizotu 
ve maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı 
sebzeleri, ara öğünlerde ise mandalina, 
portakal, fındık, ceviz ve badem gibi 
meyve ve yağlı tohumları tüketmek yeterli.

Folik asitin eksikliği başta seratonin 
düzeyini düşürerek depresif bir ruh haline 
girmenize sebep olabilir.

Öğretici yağlar

Serotonin ve dopaminin reseptörlerinin 
büyük bir kısmı omega 3 yağ asitlerinden 
oluşuyor ve omega 3 yağ asitleri bellek 
gelişiminde ve ruh halinin iyileştirilmesinde 
önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, 
düşük omega 3 seviyelerinin depresyon, 
karamsarlık gibi psikolojik bozukluklara 
neden olduğunu göstermekle birlikte 
öğrenmenin zorlaşmasına da sebep 
olduğunu gösteriyor. 

Bu yüzden özellikle çocukların haftada 2 
kez balık tüketmesi gerekiyor. 

sarmalanmak istiyorsanız karbonhidratlar, kaliteli bir uyku 
ve zihinsel faaliyetlerde artma istiyorsanız proteinler, 
daha enerjik bir yapıya sahip olmak istiyorsanız vitaminler 
ve öğrenme kabiliyetinizin artmasını istiyorsanız yağları 
tüketmeye özen göstermelisiniz.

Tabii ki yukarıda bahsettiğimiz besin öğelerinin vücuda yeterli 
ve dengeli alınması çok önemli. Bu nedenle öncelikle bir uzman 
tarafından,  gün içinde ihtiyacınız olan kalori ve diğer makro 
besin öğelerinin miktarının belirlenmesi gerekiyor.

omega 3’ün diğer kaynakları ise; 
keten tohumu, ceviz, semizotu, kanola 
yağı, omega 3 ile zenginleştirilmiş 
yumurtalardır.

Mutluluk kaynağı kimyasal 
postacılar

Beyin fonksiyonlarından, nörotransmitter 
olarak tanımlanan (dopamin, serotonin, 
asetilkolin) ve sinir hücreleri arasında 
bilgileri taşıyan kimyasal postacılar 
sorumludur.

Kimyasal postacılar mod, uyku, hafıza, 
odaklanma gibi fonksiyonları yerine 
getirirler. Bu kimyasal postacıların 
yetersizliği veya dengesizliği durumunda 
motivasyon azalır ve alkol ve 
uyuşturucuya karşı istek artar. Kimyasal 
postacıların yeterli düzeyde üretimi için 
gıdaların içerisinde bulunan bazı besin 
öğelerine gereksinim vardır. Bu durumda 
belli bir kimyasal postacının fazla veya 
az üretilmesi ne yediğinize ve yediğinizin 
içinde de gerekli besin öğesinin bulunup 
bulunmayışına göre değişir. Kısaca beyin 
kimyası yetersiz ve dengesiz beslenmeye 
karşı çok hassastır.

Dopamin

Dopamin iyimser bir mod ve canlılık, duyusal bilgilerin beyne 
akışını kolaylaştırma, odaklanma ve konsantrasyon, dilde akıcılık ve 
yaratıcılıkta artışa neden olan bir kimyasal postacıdır.

Serotonin

Serotonin, beyne ulaşan duyusal bilgi akışını azaltarak, sakinlik 
veren kimyasal postacıdır. Mod, iştah, vücut sıcaklığı, uyku düzeni, 
yatıştırıcı, negatif düşüncelerden uzaklaştırıcı etkiye sahiptir.

Asetilkolin
 
Asetilkolin, diğer önemli kimyasal postacıdır. Hafıza yöneticisi 
olarak tanımlanır. Yetersizliğinde derin olmayan tetik uyku 
durumu gözlenir. Serotonin gibi beyne dışarıdan gelen 
etkilere karşı filtre görevi yaparak sadece önemli şeylere 
dikkat göstermemizi sağlar.

Tavuk, hindi, süt, yumurta, portakal, mandalina, kakao, kuru 
baklagiller, domates serotonin ve dopamin düzeyini artırarak 
mutlu, sakin ve zinde hissetmenizi sağlar.

Bizi biz yapan şey aslında yediklerimizdir. Bu yüzden iyi 
bir mod için yediklerinize dikkat edin.

Bugüne kadar, tükettiğiniz besinlerin vücudunuzda ne gibi 
metabolik değişiklikler yaptığı ile ilgili birçok yazı okumuş, 
uzmanları dinlemiş ve hatta diyet yapmış olabilirsiniz. Ancak bu 
besinlerin fiziksel yapınızdan çok ruhsal durumunuzu etkilediğini 
biliyor muydunuz?
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 Tolerans
 Çoğulculuk
 Uzlaşma

Birlikte (Bir Arada) Yaşama Diyalektiğinde İnsan Değerleri

“Öteki” ile bir arada yaşamak özellikle 
modern insanlar için bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Yakın komşuluktan 
tutun aynı fabrikada ya da işyerinde, 
parklarda, ulaşım araçlarında, eğlence 
mekânlarında, eğitim kurumlarında 
kısacası kamusal hayatta zorunlu olarak 
temas halinde olduğumuz kişilerle 
“dostluk” kurmak zorunda değiliz. 

Bizim gibi düşünmeyen, giyinmeyen ve 
de konuşmayan “ötekiler” ile çatışmasız- 
kavgasız geçinmeyi nasıl sağlayabiliriz?

Öteki ile yaşamak her ne kadar 
barışçıl bir hayat için zorunlu olsa da 
içe içe yaşamayı da gerektirmez. Bir 
arada yaşamak modern mekânların 
giderek daraldığı günümüz dünyasında 
birbirimize katlanmayı zorunlu 
kılmaktadır. Katlanma sözcüğü ilk bakışta 
irkiltici görünmekle birlikte, birazdan 
açıklanacağı gibi “tolerans” kavramının 
içeriğinde yer alan bir hukuka ve ahlaki 
değere gönderme yapmaktadır.

Yaşam alanını yüksek güvenlikli 
önlemlerle sınırlandıran zengin sınıfın 
özel villalarında belki ötekine katlanmak 
zorunluluğu önemli ölçüde ortadan 
kalkıyor gibi görünse de, villa sakinleri 
her zaman dışladıkları ve ötekileştirdikleri 
madunların, sefillerin, dilencilerin nefret 
dolu nefeslerini enselerinde hissetmekten 
kurtulamayacaklardır. 

Güvenlik önlemlerini arttırdıkça insani 
yalnızlıkları da artacak, ötekileri Sartre’ın 
özlü bir biçimde dile getirdiği gibi 
“cehennemleri” olarak algılamaya devam 
edeceklerdir.

Birlikte yaşamak aslında bir arada 
yaşamaktır. Yani bir mesafe koyarak, 
kendiliği korumak ve ötekinin de kendilik 
haklarına saygı göstermekle mümkündür. 
Birlikte yaşama başka bir deyişle bir 
arada yaşama, toplumsal temelde, o 
topluluğu oluşturan grupların, kimliklerin 
kendileri olarak bir aradalığıdır. Birbirleri 
ile aynı olanların birliğinden değil, 
tekliğinden (homojenlik) söz edilebilir 
ancak. Bütün farklılıkların yok sayıldığı, 
görmezden gelindiği ideolojik yapay bir 
“birlik-beraberlik” söyleminde gerçek bir 
aradalık söz konusu değildir.  Asıl mesele 
farklı olanların birliğini kurabilmektir. 
Bu türden birliği kurmak ve yaşatmak 
çoğulculuk, tolerans ve uzlaşma gibi 
değerlerin içselleştirilmiş olması ile 
mümkündür.

Apartmanda, mahallede komşuluk; kentte 
hemşerilik; okulda öğrencilik; iş yerinde 
meslektaşlık; devlette yurttaşlık gibi rol 
ve statüler kuşkusuz adab-ı muaşeret 
ve belirli bir hukuka saygı üzerinden 
yürümek zorunda olsa da yeterli değildir. 
Çoğulculuk ve tolerans gibi ahlaki 
değerlerle bezenmemiş sosyal ve hukuki 
normlar, ancak kavga-gürültü; itiş kakışı 
belirli bir dereceye kadar önleyebilir ama 
sulh ve sükûn üzere yürüyen bir arada 
yaşama tutumunu güvenceye alamaz.

Ötekini bir düşman, hasım, rakip kısacası 
tehdit olarak algılamayan, kişi haklarına 
saygı duymayı içselleştirilmiş bir ahlaki ödev 
olarak benimseyen, kişiliğin içinde var olan 
kimlik değerlerine, yaşam tarzına bizimkine 
benzemese de temel haklar ve değerler 
ölçüsünde saygı gösteren kişilerle bir arada 
yaşamak mümkün olacaktır.

Prof. Dr. Cengiz Güleç

Ötekine yaşama hakkı veren, ötekini 
kendi kimlik nitelikleri ve ahlaki değerleri 
ve dinsel inançları içinde eritmeyi değil, 
onun farklılığına rağmen onunla birlikte 
yaşamayı düzenleyen, farklılıkların bir 
zenginlik imkânı olabileceğini düşünerek 
davranmayı ilke olarak benimsemiş bir ilişki 
kurma biçiminin bir imkândan öte artık 
zorunluluk haline geldiğini söyleyebiliriz.

Ötekini “kendi cehennemimiz” olarak 
görmeye devam ettikçe kendi 
cehennemimizi yaratmakta olduğumuz 
nedense gözden kolayca kaçmaktadır.

Bu cehenneme dönmekte olan modern 
yaşam, hangi ahlaki değer üzerine 
kurulan bir anlayışla dönüştürülebilir? 
Vereceğimiz cevap: Çoğulculuk, tolerans 
ve uzlaşmadır.

Katlanmak, müsamaha etmek, hoşgörü ve 
benzer sözcüklerle karşılamaya çalıştığımız 
tolerans kavramına biraz daha yakından 
bakmayı deneyeceğiz.

Latince “katlanmak, dayanmak, acı 
eşiğini yükseltmek, hoş görmek” anlamına 
gelen ‘tolerare’ fiilinden türetilen tolerans, 
Fransızca’ya “tolerance” şeklinde ağrı ve 
acıya dayanıklılığı ifade etmek üzere 14. 
yüzyılda geçmiştir.  İlk Hıristiyanların İsa 
Mesih’in katlandığı acılarla özdeşleşme 
amacı ile kendi bedenlerine verdikleri 
işkence düzeyine varan kırbaçla kendi 
dövme seanslarını artan bir şekilde 
şiddetlendirmek istemelerindeki amaç; 
imanlarının güçlenmesi umududur. 
Ruhun kurtuluşu için katlandıkları acıyı 
tarif etmekte tolerans terimi sıkça 
kullanılmaktadır. 

19. yüzyıl tıp ve fizyoloji biliminde bağımlılık 
yapan maddelerin giderek artan dozlarda 
alınmasına rağmen toksik etkilerin ortaya 
çıkmaması durumu tolerans gelişimi olarak 
tanımlanmıştır.

Günümüzde tolerans sözcüğü genellikle, 
başkalarını eylem ve yargılarında serbest 
bırakma, kendi görüşümüze aykırı 
düşüncelere sabırla ve yan tutmadan 
katlanma gibi anlamlarda kullanılmaktadır. 
Türkçe’de toleransın tam karşılığının 
bulunmadığını ileri süren düşünürler olduğu 
gibi,  hoşgörü sözcüğünün, toleransın Batı 
uygarlık dairesinde yüklendiği tüm tarihsel-
siyasal ve dinsel anlamları içerdiğini iddia 
eden düşünürler de vardır. Kişisel olarak 
bu görüşe ben de katılıyorum.

Değer yönelimli her kavram üretildiği 
kültürel çevrede özgül anlamlar yüklenir. 
Bunda kuşku yok ama Batı kökenli tolerans 
kavramının Türkçe’ye, özellikle mistik-
ezoterik gelenekleri güçlü bir coğrafya 
olan Anadolu Türkçe’sine çevrilemeyeceği 
de iddia edilemez. Hoş görmek her 
ne kadar üstten bakan, hiyerarşik 
bir ilişkiyi ima etse de müsamaha ile 
karşılaştırıldığında kulağa daha hoş geliyor. 

Bilge Yunus Emre’ye izafe edilen 
“Yaradılanı hoş gör, Yaradandan 
ötürü” sözü sanırım neyi ima ettiğimi 
açıkça göstermektedir. Tatlı, güzel ve 
memnun edici anlamlarındaki Farsça 
bir fiilden türetilen “hoşluk” ve görmek 
fiilinden “görü” birleştiğinde ortaya 
çıkan “hoşgörü”, bir erdeme gönderme 
yapmaktadır. Kadim Yunan’da sıkça 
vurgu yapılan “ölçülülük” anlamına gelen  
“edep” kavramına da gönderme yapan 
“hoşgörü”, bir arada yaşama düzeninin 
olmazsa olmaz ön koşuludur.

Tolerans bir değer olarak hemen 
her zaman akılla ilişkili bir anlama 
gönderme yaparken, hoşgörü, gönülden 
rızayı ima eder. Gönül adamı, doğası 
gereği hoşgörülü olandır. Muhatabı, 
temas halindeki ötekini görüş alanına 
çağıran ve gördüğünü hoşça karşılayan 
olgun ve mütevazı bir tutuma karşılık 
gelen hoşgörü, içinde mistik bir anlam 
da barındırmaktadır. Güzel ve hoş 
gören bir bakışla ötekine yönelmek, 
çatışmayı baştan önleyen insanca 
bir tutum alıştır. Öteki ile kurulması 
muhtemel bir dostluğa çağrıdır. Çatışma 
yerine dayanışmayı önceler. Kimlik 
göstergelerine takılı kalmadan kişi-kişi 
( ben ve sen) üzerinden yürüyen bir 
ilişkiye övgüdür.

Hoşgörüsüzlüğün ve bunun yol 
açtığı tüm çatışmaları ve sorunları 
aşmanın yolu, farklı olanlarla bağları 
güçlendirmek yani çoğulculuğa gönül 
vermektir.

Hoşgörüsüzlüğün 
ve bunun yol açtığı 
tüm çatışmaları 
ve sorunları 
aşmanın yolu, farklı 
olanlarla bağları 
güçlendirmek yani 
çoğulculuğa gönül 
vermektir.

Ötekini “kendi 
cehennemimiz” 
olarak görmeye 
devam 
ettikçe kendi 
cehennemimizi 
yaratmakta 
olduğumuz 
nedense 
gözden kolayca 
kaçmaktadır.



BAHANE BULMAYIN
Başarısız olduğunuz noktaları görün, 
bahaneler bulmayın. 
Hatalarınızla yüzleşin, hatalarınızı 
kabul edin ve size ait olanın 
sorumluluğunu alın. Kendinizi ancak 
böyle tanıyabilir ve onarabilirsiniz.
Bahaneler bulmak da bir seçenektir. 
Hiç kimse sizin adınıza karar veremez. 
Siz bahane bulma yolunu seçebilir, 
sürekli mutsuz, sızlanan ve etrafı 
suçlayan bir insan olarak hayata 
devam edebilirsiniz.

Prof. Dr. Cengiz Güleç  
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-İki çocuk sahibi ve çok yoğun çalışan bir annesiniz. 
Hem işe, hem eve yeterince zaman ayırabilmek, her 
iki tarafta da en iyi olmaya çalışmak gerçekten hiç 
kolay değil. Sizce “iyi ebeveyn olmak” nedir?

Her anne babanın hayalinde “mükemmel” anne baba 
olmak vardır. Oysa ebeveynlik insana yoğun duygular 
yaşatan öylesine zorlu bir süreçtir ki hatasız ya da 
kazasız belasız sürdürebilmek mümkün değildir. Belki 
de baştan kabul edilmesi gereken şey bu süreçte 
mutlaka eksiklerimizin, hatalarımızın olacağıdır. Bunu 
kabul edebildiğimizde yanlış yapma kaygılarımızdan 
bir parça kurtulduğumuzda iyi ebeveyn olmaya adım 
atabilmiş oluruz. Çünkü bugün artık biliyoruz ki bir 
çocuğu iyi bir şekilde yetiştirebilmek için “mükemmel” 
ebeveynler olmamız gerekmez.  İnsan çocuk psikiyatristi 
olunca “mükemmel” bir ebeveyn olur zannedilebiliyor. 
Danışanlarım çoğu kez bana “Siz çok iyi bir annesinizdir, 
bizim düşütüğümüz hatalara düşmüyorsunuzdur.” derler. 
Oysa bu doğru değil, ben de bir insanım, bir anneyim 
ve ben de hata yapabiliyorum. Belki farkım hatayı 
daha yapıyorken hata olduğunu fark edebiliyor olmam 
ve tekrarlarından kaçınmamdır. Yoğun çalışan bir anne 
olma konusuna gelince, benim de çocuklara yeterince 
zaman ayıramıyorum kaygısı yaşayarak bunu telafi 
etme çabasına girdiğim zamanlar oluyor. Hep evde 
olsam, çalışmayan bir anne olsam, farklı olur muydum 
diye bazen sorarım kendime ve yanıtım “hayır” olur. 
Çocukların 0-3 yaşları arasında anneye olan ihtiyaçlarının 
çok daha yoğun olduğu bir dönem, bu dönemde 
annenin çocuğuna daha çok zaman ayırmasının faydası 
olduğunu düşünüyorum. Ama ben 3 yıl evde oturdum mu? 
“Hayır”, ben çocuklarım 6 aylıkken yarı zamanlı olarak 
çalışmaya başladım, yani günde 3-4 saat bile olsa işe 
gidiyordum. Onlar 2 yaşlarına gelene kadar bu şekilde 
devam ettim. İşimi tamamen bırakayım, 3 yaşına kadar hiç 
çalışmayayım, kendimi tamamen çocuğuma adamalıyım 
felsefesine çok inanmıyorum. Bunun anneden götürdüğü 
şeyler oluyor. Kendinizi eve kapatırsanız, dış dünyayla, 
sosyal çevrenizle temasınızı azaltırsanız bir süre 
sonra tükenmeye başlıyorsunuz ve çocuğunuza olan 
veriminiz de düşüyor. Yani 7/24 tüm günü çocuğunuzla 
geçirdiğinizde her an aynı verimlilikte olmuyorsunuz. 
Aslında zamanı planlayabildiğiniz sürece çocuğunuzla 
daha verimli zaman geçirebilirsiniz. Ben yarı zamanlı 
çalışarak ikisini birlikte yürütebildim. İşten geldikten sonra 
çocuğumu biraz daha fazla özlemiş, biraz daha dış 
dünyada kendimle ilgili bir şeyleri yapabilmiş, belki biraz 
daha farklı bir hava teneffüs edebilmiş bir şekilde eve 
geldiğim zaman çok daha verimli olabiliyorum.

-Çalışan annelerle konuştuğumuz zaman hiçbir şeye 
vakit kalmamasından şikâyet ediyorlar? 

Anneler çocuklarıyla ilgili çok fazla sorumluluk alıyorlar, 
o zaman da vakit yetmiyor tabii. Çocuk sabah uyandığı 
andan itibaren yapacakları şey annelerin denetiminde 
yapılıyor. Böyle olunca da sürekli komut veren, komutları 
tekrar eden anneler ve bunları duymaktan bıkmış çocuklar 
görüyoruz. 

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist 
Dr. Özlem Sürücü ile “Çalışan Anne Olmak” üzerine 
konuştuk.  

Dr. Özlem Sürücü

Anne çocuk ilişkisi de zedeleniyor bu 
süreç içinde. Günümüzde annelerin 
en çok yaptığı işler listesinde son 
sırada olan, ama aslında 1. sırada 
olması gereken şey çocukla birlikte 
keyifli zaman geçirmektir. Sohbet 
etmek, neden hoşlanıyorsa o 
oyunu oynamak, birlikte eğlenceli 
bir şeyler yapmak. Bu asla ona bir 
şeyler öğretmek, ödevlerini yapmak, 
sorumluluk kazandırmak için ona 
öğüt vermek değil. Biz anne babalara 
30-45 dk arası bir zamanla kısıtlı tutarak 
keyifli zaman geçirmelerini öneriyoruz. 
Çoğu aile zaten bu zamandan 
çok daha fazla zaman ayırdıklarını 
söylüyor, “45 dakikaya mı indirelim?” 
diyor. Anlatmaya çalıştığım şu; o 
yarım saatte aklınızda başka bir şey 
olmasın, amaç bir şey öğretmek veya 
bir beceri kazandırmak değil, beraber 
eğlenmek. Yerlerde yuvarlanabilirsiniz, 
birbirinizi gıdıklayabilirsiniz, kovalamaca 
oynayabilirsiniz, resim yapabilirsiniz.
 
-Siz çocuklarınızın ödevlerine yardımcı 
oluyor musunuz?

Olmuyorum, okuldan sonra ödevlerini 
kendi başlarına yapıyorlar. Bu şöyle 
oluyor. Oğlum ve kızımın okuldan 
sonra severek isteyerek devam ettikleri 
etkinlikleri var, tenis, basketbol, dans gibi. 
Bu etkinlikler nedeniyle programları çok 
yoğun, eve geldiklerinde ödev yapmaya 
zamanları olmuyor. Bu nedenle okul 
çıkışında,  babaları onları almadan önce, 
okulda ödevlerini yapıyorlar ve çoğu 
zaman da bitirip geliyorlar. 

Çünkü eve geldikleri zaman, kendileri 
için ve bizimle birlikte keyifli bir 
zaman geçireceklerini biliyorlar. Bu 
da onlar için çok büyük bir motivasyon 
oluyor bence. Bir de ödev onların 
sorumluluğunda, benim onlara sormam, 
hatırlatmam, yapmaları için talepte 
bulunmam bu sorumluluğu benim 
üstlendiğim anlamına gelir. Ben de 
başlangıçtan itibaren bunu yapmamaya 
gayret ettim. Sadece benden istedikleri 
bir yardım var mı diye sorarım, ödev bitti 
mi diye sormam, kontrol etmem. Ama 
ödevleriyle ilgili bir aksaklık olmadığını da 
öğretmenlerinden öğrenirim.

- Çocuklarınız mutlu mu? Onları nasıl 
memnun ediyorsunuz?

Mutlu olduklarını düşünüyorum ama 
bu benim onların her istediğini 
yapıyor olduğum anlamına gelmemeli. 
Çocuğu memnun edebilmek önce 
onu iyi tanımakla başlıyor. Siz de 
çocuğunuzu tanımalı, onun sevdiği, ilgi 
duyduğu şeyleri bilmeli, onunla birlikte 
zaman geçirirken, ona göre kendinizi 
planlayabilmelisiniz. Bunu yapabildiğiniz 
zaman çocuk “Annem beni tanıyor, beni 
anlıyor, beni seviyor, benden memnun.”  
diye düşünebilmeli. Asıl vermeniz gereken 
şey bu. Ebeveynler daha çok 
çocuklarının eksiklerini, hatalarını görüyor 
ve bir an önce düzeltme telaşına 
düşüyorlar. Bu da eleştiriyi, uyarıları 
getiriyor. Beğendiği, olumlu bulduğu 
özellikleri ise vurgulamaktan kaçınıyorlar. 
Ben bana danışılan çocuklara  “İyi 
olduğun, kendine güvendiğin şeyler 
nelerdir? Hangi konuda beceriklisin? 
Annen baban senin en çok hangi 
özelliğini seviyorlar ?” diye sorduğumda 
şaşırıyorlar, bir şey söyleyemiyorlar, 
ama nerede eksik olduklarını sorsanız, 
akıllarına pek çok şey geliyor. 

Neden? Çünkü sadece eksikleri 
söyleniyor çocuklara. “Ders çalışmıyorsun, 
kitap okumuyorsun, dağınıksın, 
sorumsuzsun” gibi.

Siz çocuğunuzu memnun ediyorsanız, 
çocuğunuz da sizi memnun etmek 
istiyor ve sizin sözünüzü dinliyor. 
Yani, işin özü temelde ona zaman 
ayırıp ayırmadığınıza, ona ne kadar 
olumlu bir şekilde yaklaştığınıza 
dayanıyor. Ödüllerle, cezalarla sözümüzü 
dinletmeye çalışmak yapay çözümlerdir. 
Gergin bir ilişkiniz varsa, yani “Ödevini 
yapmazsan ben de sana televizyon 
seyrettirmem. Yine geç yatıyorsun yarın 
kalkamayacaksın” gibi hep şikâyet 
eder tarzda ve eleştirel bir şekilde 
çocuğunuzla konuşuyorsanız, çocuğunuz 
da ondan bir şey istediğinizde peki 
deyip yapmıyor, direnç geliştiriyor. 
Çocuklarımıza çok fazla komut veriyoruz, 
onları komutlarla yönetmeye çalışıyoruz.

-Doğru davranış nasıl olmalı?
 
Komutları azaltmak gerekiyor. Sabah 
kalkar kalkmaz başlıyoruz komutlara 
“Banyoya git, elini yüzünü yıka, tuvaletini 
yap, mutfağa gel, kahvaltını ye, bak 
yumurtan yarım kalmış, ekmeğini bitir, 
sütünü iç, hadi kalk geç kalıyorsun, şimdi 
git odana giyin, çorabını giy, çantan 
hazır mı kontrol et, servisin geldi, geç 
kalıyorsun ayakkabını giy, paltonu giy, 
şapkanı unutma…” Bir annenin sadece 
sabah söylediği kelimeler silsilesi bu. 
Çocuk okuldan geldiği andan itibaren, 
“Merhaba, nasılsın? Günün nasıl geçti? 
Ödevin var mı?” 3. Cümle “Ödevler 
bitti mi? Hadi önce ellerini yıka, üstünü 
değiştir” böyle yatıncaya kadar devam 
ediyor komutlar.

Çalışan Anne Olmak
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-Komutları azaltmak için neler 
yapılabilir?

Komutları azaltmak için birer birer 
çalışmak gerekiyor. Mesela çocuğunuz 
sadece siz söylerseniz dişini fırçalıyor. 
Aslında çocuk sizin komutunuzla dişini 
fırçalamaya programlanmış oluyor. 
Her komut için bu böyle. Yani siz hadi 
kalk giyin demeden kendiliğinden 
kalkmıyor; çünkü siz her seferinde bunu 
söylüyorsunuz, çocuğunuzu o şekilde 
programlamış oluyorsunuz. Anneler, 
babalar diyorlar ki “Söylemezsek 
yapmayacak.” Doğru. Siz söylemezseniz 
yapmayacak, bazı işler belki de kalacak, 
yapılmayacak ama sonunda bu iş bana 
ait diyecek.

Çocuklarla plan yapmak lazım, şöyle 
denebilir “Bazı işler senin kafanda 
yer almıyor, ama bu işler benim 
işlerim değil, bunları birer birer 
benim kafamdan, senin kafana 
aktaracağız. Oğlum dişini fırçaladı 
mı diye ben kafamda tutmaya 
çalışmayacağım, bunun yerine sen, ben 
dişimi fırçaladım mı diye düşüneceksin 
ki beyninin sorumluluk bölgesi giderek 
gelişsin.“ Çocukla işbirliği içinde çalışmak 
lazım. “Diş fırçalamayı acaba nasıl 
hatırlayabilirsin? Çünkü bu plan içerisinde 
benim sana hatırlatmamam gerekiyor. 
Bunları hatırlayabilmek için birtakım 
ipuçları düşünsen, bu ipuçları neler 
olabilir?” diye sorabilirsiniz. Çocuğunuz 
“Duvarıma fırça resmi asayım, diş 
fırçamı başucuma koyayım ki yatarken 
göreyim, diş fırçamı yatağın içine 
koyayım, yastığımın üzerinde dursun, 
yatağımı açınca, yastığımın üzerinde 
diş fırçamı görür, o zaman hatırlar 
fırçalarım.” diyebilir mesela. Böyle 
çözüm yolları üretmelerini istemelisiniz. 
Her türlü çözümü kabul ediyoruz. 
Hiçbir şekilde fırça orda durur mu, 
böyle olmaz dememeliyiz, her çözümü 
desteklemek lazım. “Süper, harika, bak 
bu benim aklıma gelmemişti, ne güzel 
düşünüyorsun, hadi bunları deneyelim” 
demeliyiz. Denerken yaptığımız planda 
1. Aşama: Siz komut vermeyeceksiniz.  
2. Aşama: Çocuk çözümler üretecek 
ama tamamen kendi ürettiği 
çözümler olacak. 3. Aşama: Hep 
olumlu cümlelerle hatırlamayı 
destekleyeceğiz ve hatırlamazsa ne 
yapacağımızı da baştan konuşacağız. 
Örneğin “Eğer diş fırçanı görmene 
rağmen, dişini fırçalamadan yatarsan ne 
yapacağımız ikimiz için de belli olsun. 

Bu planda böyle olması gerekiyor. 
Ben sana hatırlatmamalıyım. Benim 
kuralım bu. Bu durumda senin de diş 
fırçalamadan yattığın için ertesi gün 
karşılaşacağın bir sonuç olmalı ki bu 
çözümler bir işe yarasın. Karşılaşacağın 
sonuç, dişin çürümesi ise bu en az 6 
ay-1 yıl arasında olabilecek bir sonuç ve 
bu senin dişlerin için kötü olur. O yüzden 
hemen ertesi gün karşılaşabileceğin bir 
sonuç düşünmemiz lazım. Mesela ertesi 
gün tatlı bir şey yememe kuralı koyalım.” 
Bu düşüncenin sonunda diş fırçalama 
ile ilgili bir konu olması gerekiyor. Eğer 
o gün dişini fırçalamayı unuttu ise ertesi 
gün tatlı yemeyecek, bu tatlı yemeyi 
seven bir çocuk için geçerli olabilir. Tatlı 
yemeyi sevmeyen bir çocuk için başka 
bir çözüm üretmek gerekiyor. Dişini 
fırçalamazsa, ertesi gün tatlı bir şey 
yemek istediğinde “Planımızı hatırladım 
da, sen dün dişini fırçalamış mıydın?” 
diye sorarız, “ Ya! Unuttum” dediğinde, 
“Tüh,  keşke hatırlayabilseydin. Hay Allah 
bak şimdi kurala göre bugün dondurma 
yememen gerekiyor. Ama eminim bu 
akşam fırçalarsın, dondurmayı yarın 
yersin, sana güveniyorum.” diye onu 
desteklemeli, ondan yana olduğumuzu, 
aynı takımda olduğumuzu göstermeliyiz. 
Burada kurduğumuz cümle o kadar 
önemli ki…  Anneler genellikle şöyle 
yapıyorlar. “Dün akşam fırçalamadın, 
yani bugün dondurma yemeyeceksin, 
gördün mü bak hatırlamazsan böyle 
olur.”  dediğinizde siz çocuğun 
karşısında, onu kızdırmaya çalışan bir 
akran gibi oluyorsunuz. Eğer siz kural 
koyucu ve ceza verici, çocuk sadece 
uygulayıcı pozisyonuna düşerse 
karşı cephede iki düşman olursunuz. 
Bir hafta denediniz diyelim, 7 günün 
5’inde fırçaladı 2 gün unuttu diyelim, 
bir haftanın sonunda tekrar konuşmak 
gerekiyor. “2 gün tatlı yiyemedin, 
acaba bizim hatırlatıcılarımız eksik mi 
kaldı ne dersin? Biz birlikte gene bir 
çözüm bulalım. Biraz daha hatırlatıcı 
düşünelim.” Çocuk gene bir şeyler 
bulacak, ekleyecek. Bir de sonuçları 
gözden geçirelim. “Acaba tatlı yememek 
yeterince etkili değil mi? Ne dersin?” Bu 
mantığı onlara iyice anlatmalısınız. Yeni 
çözümlerle zaman geçtikçe her şey çok 
daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi bir 
diş fırçalama işi için bile bir ay çalışmak 
gerekiyor. Ben bu işe “sorumluluk 
devretme çalışması” diyorum yani 
sorumluluğu kafada taşımayı çocuğa 
devredebilmek. 

Sizin kafanızda uzun bir liste var, 
çocuğunuzun yapması gereken 
işler listesi… Çocuk ise bu listeden 
bihaber… Yani yapılması gereken 
saatte, yapılacağı gün, siz düğmesine 
basıyorsunuz çocuğunuzun, bir robot 
gibi… O düğmeye basılmazsa eğer, 
o gün o iş yapılmıyor. Çünkü hareket 
sizden geliyor, çocuktan gelmesi lazım. 
“Ben çok yoruluyorum, bir sürü işini 
senin yerine ben yapıyorum. Ben artık 
sana devredeceğim bu işleri” gibi 
konuşmamalıyız. “Bu senin gelişimin için, 
senin kendi kendine yönetmeye hazır 
bir insan olabilmen için devretmemiz 
gereken bir şey.”

Aklınızda pek çok madde olabilir; 
giyinmiyor, hazırlanmıyor, ödevini 
yapmıyor, dersini çalışmıyor, odasını 
toplamıyor, kıyafetlerini kaldırmıyor, 
banyo yapmıyor gibi. Bunların her biri 
için ortalama bir ay çalışmanız gerekir. 
Çalıştınız ve sorumluluk kazandırdığınız 
çocuğunuza, o zaman ekip olarak bunu 
kutlayın, ona birlikte başardık duygusunu 
hissettirin. 

-Ödevler konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Ödevini asla çocuğun annesi 
yaptırmamalı. Ödev yapmasını 
hatırlatmak, hatta onunla birlikte 
ödevin başından sonuna kadar 
oturup yapmasını sağlamak yanlış. 
1. Sınıfta daha kapıdan girer girmez, 
“Ödevlerimizi yapalım mı oğlum?” 
diye başlıyor anneler. Hiç söylemeyin, 
1. Sınıf çocuğu ödevini yapmazsa ne 
olacak? Biraz sabırlı olun bakalım 
kendiliğinden benim ödevim var diyecek 
mi? Anneler nasıl başlarsa öyle gider 
diye işi başta sıkı tutma telaşındalar.  
Öyle de gidiyor gerçekten, hep sizin 
komutlarınızla. Öğretmen ile işbirliği 
içinde olun, yapılmayan ödevleri kontrol 
ediyorsa, bunu yapıp gelmesi gerektiğini 
öğretiyorsa, zaman içinde oturacaktır 
bu. “Ödev bitti mi? Yapacak ödevin 
var mı? Ne zaman ders yapmaya 
başlayacaksın? diye sormayın. Beraber 
geçireceğiniz zamanı planlamak için 
“Bugün için planında ne var?” diye 
sorabilirsiniz. Çocuğunuz size söylesin 
“Ödevim bitti, biraz flüt çalışacağım, 
proje ödevim için bana yardım eder 
misin?” Siz sormayın, kontrol edeyim, 
eksiklerine bakayım demeyin. Arada bir 
defterlerini kontrol edebilirsiniz.

““
Eğer siz kural koyucu ve ceza verici, 
çocuk sadece uygulayıcı 
pozisyonuna düşerse karşı cephede 
iki düşman olursunuz.
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”

Günümüzde annelerin en çok yaptığı 
işler listesinde son sırada olan, ama 
aslında 1. sırada olması gereken 
şey çocukla birlikte keyifli zaman 
geçirmektir. Sohbet etmek, neden 
hoşlanıyorsa o oyunu oynamak, 
birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak.

Defterler baştan sona mükemmel 
olmayabilir, siz olumlu taraflara 
odaklanmaya çalışın. Tamamen 
okunaksız bir yazıda bile, bir tane 
okunaklı kelime bulabilirsiniz. Siz ona 
odaklanacaksınız. Çocuk mesajı alıyor 
ama siz onu eleştirmiş olmuyorsunuz. 
Hala yapmadığı, geride kaldığı şeylere 
değil de yaptıklarına odaklanmalısınız. 
3 sayfa ödevi var ve henüz 2 satır 
yazmışsa; “Bak daha 2 satır yazmışsın, 
3 sayfa duruyor” demek yerine, “Hey! 2 
satır yazmışsın bile süper.” diyerek onu 
motive edebilirsiniz. 

Çocuklarımızı okula, günü kurtarmak 
adına dört dörtlük gönderebiliriz. Ödevi 
mükemmel yapılmış, üstü başı pırıl pırıl, 
dışarıdan bakıldığında ne iyi bir anne 
çocuğu her gün okula böyle gönderiyor 
denecek, fakat bu çözüm değil. Okula 
eşya götürmeyi unutabilirler, üstü başı 
pis, kirli tırnaklarla okula gidebilirler ama 
sonuç olarak öğrenirler.

Sorumluluk konusunda çok somut 
örnek verdiğim bir örnek var. 
Sorumluluk bir tane çantayı taşımaksa 
eğer, o çantanın 2 sapı olduğunu 
düşünün. 

Siz bir sapını tutmaya devam ettiğiniz 
sürece, çocuk diğer sapı elinin ucuyla 
tutar ya da tutmaz. Çantayı aslında 
siz taşıyor olursunuz. Sorumluluğu 
devretmek demek, çantayı bırakıp 
uzaklaşmanız demek. O çanta belki 
de orada 1 ay yatacak, sonra çocuk 
ucundan tutup taşımaya başlayacak. 
Zamanı geldiğinde çocuğunuzu bunu 
yapması gerektiğine inandırabilirseniz, 
çocuk çantayı taşımaya başlıyor; yoksa 
siz söylendiğiniz için değil, yapması 
gerektiğinin zorunlu olduğunu düşündüğü 
için değil, ödül veya ceza için değil. 
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Yılbaşı kutlamalarını bir yılın bittiği 
için değil, yeni bir yılın başladığı için 
yaptığımız konusunda hepimiz hemfikiriz 
herhalde. Yeni yıldan hepimiz farklı farklı 
güzellikler bekleriz. Bu umudumuzu 
duyurmak için de çeşitli ritüellerle yılbaşı 
gecesinde eski yılı uğurlar, yeni yılı 
yepyeni ümitlerle karşılarız.

Benim için yeni bir yılın güzelliklerinden 
ilki, 1 Ocak sabahlarında canlı canlı 
izlediğimiz Viyana Filarmoni Orkestrasının 
yeni yıl konseridir. Bir önceki akşamın 
keyifli yorgunluğunu atmak için birebirdir. 
Sanki yeni yıldan umduğum güzelliklerin 
notalarla yazılmış hali gibidir dinlediğimiz 
Strauss’lar… 

Bu orkestrayla ilgili ilginç bir bilgi: 
Orkestranın 1933’ten bu yana daimi bir 
şefi yok! Günümüz liderlik tartışmaları 
arasında hayli şaşırtıcı geldi bana bu 
bilgi. Demek ki, bir orkestra, daimi 
bir şef olmadan da mükemmel işler 
çıkarabiliyormuş. Orkestranın her bir 
konseri dünyaca ünlü bir şef tarafından 
yönetiliyor. 

Acaba aynı durum şirketler için geçerli 
olsa ne olurdu? 

Bu yıl da keyifle şef Mariss Jansons 
yönetimindeki konseri izlerken orkestra 
ve şef arasındaki ilişkiyi bir kez daha 
gözlemleme şansı buldum. Yıllarca 
öğrendiğimiz liderlik kuramlarında anlatılır 
ya! Orkestra şefi otokratik liderdir. 

Yeni
Yıl
Liderliği Psk. Uğur Sayal

Elindeki o çubuk sayesinde yönetir koca 
orkestrayı! Otoriterdir. Çok fazla yüzgöz 
olmaz orkestrayla. Gelir, 1. Kemanın elini 
sıkar tüm orkestrayı selamlamış olur. 
Üstelik müziği orkestra yapar, alkışı şef 
alır!

Bunun karşısına liderlik kuramları caz 
grubunu koyar. Bir caz grubunda, 
grubun lideri grupla beraber hareket 
eder, onlarla birlikte çalar, eğlenir, aynı 
anda onları yönetir. Hasılatı da eşit 
olarak paylaşırlar. İlişki açısından bakınca 
orkestra şefi gibi mesafeli değildir. Çok iç 
içedirler. Birbirlerini çok iyi tanırlar. 

Bir taraftan bunları düşünürken, bir 
taraftan aklıma Viyana Filarmoni’nin 2014 
konseri ve şef Daniel Barenboim geliyor. 
Yeni yıl konserlerinin klasik kapanışı 
Radetzky Marşı’nda tüm orkestranın elini 
tek tek sıktığı, aralarda dolaşıp onlarla 
şakalaştığı, hatta hoş hanımefendileri 
birer buseyle “ödüllendirdiği” geliyor. 
(Yaşasın teknoloji! Artık dergilerden 
de video izleyebiliyoruz. Lütfen 
sayfadaki QR kodu kullanın.) 

Sonra dalıyorum bir düşünceye, nasıl 
yönetilmeli orkestra? Kitabi bilgi değil 
ama gerçekten, nasıl yönetilmeli bir ekip? 
Otokratik mi, demokratik mi, bürokratik 
mi, liberalist mi? 

Çocukluğumuz bizim nasıl bireyler 
olacağımızı belirleyen en önemli dönem. 
Her birimiz farklı farklı ailelerde farklı 
hikâyelerle büyüyoruz. Birimiz duygusal 
ihtiyaçları tam olarak karşılanmadan 
büyütülürken, birimiz pamuklara sarılıp 
sarmalanıyoruz. Birimize kendi işlerimizi 
yapmamıza izin verilirken, birimizin 
adına tüm sorumlulukları ebeveynleri 
tarafından yapılıyor. Dolayısıyla dünya 
ve insanlar ile ilgili öğrendiklerimiz 
birbirinden çok farklı. Yıllar boyunca 
bu öğrendiklerimize o kadar 
bağlanıyoruz ki, bir süre sonra bunlar 
bizim hayatımızın gerçekleri oluyor. 
Başımıza gelen her şeyi, yaşadığımız 
her olayı da bu gerçekler ışığında 
gözden geçiriyoruz. Duygusal ve 
davranışsal tepkilerimizi de ona göre 
belirliyoruz. 

Yani “motivasyonu düşük” dediğimiz bir 
çalışanımızın, bir başka “motivasyonu 
düşük” dediğimiz çalışanımızdan farkı 
var. Bu fark, çocukluklarımıza kadar 
dayanıyor çünkü. Bir yönetici, bir lider 
olarak bizim bu farkın farkında olmamız, 
hayati önem taşıyor.

Bunun için yapılabilecek çok önemli iki 
şey var; bir tanesi Daniel Barenboim 
yöntemi! Hani tüm orkestrayı tek tek 
dolaşıp ellerini sıkıyor ya… (İzlediniz 
mi videoyu?) işte ekibimize bu kadar 
yakın olarak onları gerçekten tanımak 
gerekiyor. 

Yoksa hepimizin bildiği ve çoğumuzun 
çok sevdiği Blanchard modeli yani 
durumsal liderlikle mi? Yoksa çok çok 
iyi bildiğimiz, ama bildiğimizin farkında 
olmadığımız başka bir şeyler mi var 
ihtiyacımız olan?

Hadi gelin ekiplerimizi düşünelim. 
Hepimizin yaptığı işler farklı. Farklı 
farklı ekipler yönetiyoruz. Geçmişte de 
çok farklı insanlarla çalıştık. Hep farklı 
yöntemler kullanmış olabiliriz. Ya da 
hep aynı tarzda bir yönetim sergilemiş 
de olabiliriz. İşin dinamikleri yönetim 
tarzımızın belirlenmesinde önemli bir 
rol oynuyor. Buna göre seçiyoruz 
yapmamız gerekenleri. Hani Blanchard 
diyor ya, yetkinliği düşük motivasyonu 
yüksek çalışanı yönet diye… Ya da 
yetkinliği yüksek ama motivasyonu 
değişken çalışana koçluk et diye… Tam 
o noktadayım işte!
 
Yani bu durum herkes için aynı 
mıdır? Herkes motivasyonunu aynı 
şekilde mi kaybeder ki aynı şekilde 
kazansın? Ekibinizdeki herkesi aynı 
anne baba mı yetiştirdi? Hepsi 
dünyayı sizin gibi mi görüyor? 
Bırakın sizi, hepsi dünyayı, insanları, 
işlerini birbiriyle aynı şekilde 
mi görüyor? Hepsinin korkuları, 
kaygıları, mutlulukları, coşkuları aynı 
mı? Hiç sanmıyorum!

Hangi çalışanımızın dünyayı nasıl 
algıladığını anlayabilirsek, onlarla 
kuracağımız ilişki o derece sağlıklı ve o 
derece tatminkâr olacaktır.
İkinci olarak neyi nasıl 
anlamlandıracağımızı bilmek çok 
büyük bir önem taşıyor. Yani “ne 
gördüğümüzde ne anlamalıyız”ı çok iyi 
öğrenmemiz gerekiyor. Bir anlamda, 
görünenin ardındaki görünmeyeni, yani 
olayların ezoterik yönünü anlayabilmek 
için bu çok gerekli.
 
Elbette öncelikle kendimize bakmamız 
gerekiyor. Biz nasıl büyüdük? 
Çocukken nasıl inançlar oluşturduk? Bu 
inançlar bugünümüzü nasıl etkiliyor? 
Çalışanlarımızla ilişkilerimizi, aldığımız 
kararları, yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı, 
yapamadıklarımızı… 

Kurumsal ruh sağlığı kavramını 
önemseyen şirketler bu gerekliliğin çoktan 
farkına vardılar. Bu nedenle yöneticilerinin 
gelişim programlarının bir yerine onların 
hem kendilerini hem de çalışanlarını daha 
yakından tanımalarını sağlayacak psikoloji 
odaklı eğitimlere mutlaka yer veriyorlar. 
Bu sayede, kişiler kendilerini daha yakında 
tanıyıp engellerini daha kolay aşabiliyor. 
Ayrıca, bir psikolog kadar olmasa da, 
çalışanlarını geliştirmek için onlara nasıl 
destek olacakları konusunda psikolojik 
kuramların onlara verdikleri ipuçlarını 
kullanıyorlar.
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Ekibinizi nasıl yönetirseniz yönetin, 
ister otokratik, ister demokratik, ister 
bürokratik… Zemine psikolojik bir 
yönetim modeli koyarsanız, yani onların 
psikolojik durumlarını anlar ve ona uygun 
davranırsanız, ekibinizdeki her bir çalışan 
için dünyadaki en iyi lider siz olacaksınız.

Son not: Geçenlerde sosyal medyada 
yoğun olarak izlenen bir video daha 
vardı. Belki rastlamışsınızdır. Ama 
görmediyseniz, mutlaka görün. Şef 
Mariss Jansons’a orkestra bir doğum 
günü sürprizi yapıyor. Klasik “happy 
birthday” şarkısını “klasik” bir şekilde 
yorumluyor orkestra. Ama nasıl bir sevgi 
var şefe! Şef olarak da 1. Keman hem 
çalıyor, hem yönetiyor.

Kıssadan hisse, ekibiniz sizi sevsin yeter! 
Bunun için de onları gerçekten iyi 
anlamanız şart!

Neyi nasıl anlamlandıracağımızı bilmek 
çok büyük bir önem taşıyor. 
Yani “ne gördüğümüzde ne anlamalıyız”ı 
çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir 
anlamda, görünenin ardındaki 
görünmeyeni, yani olayların ezoterik 
yönünü anlayabilmek için bu çok gerekli.

Herkes motivasyonunu aynı 
şekilde mi kaybeder ki aynı 

şekilde kazansın? 
Ekibinizdeki herkesi aynı anne 

baba mı yetiştirdi? Hepsi dünyayı 
sizin gibi mi görüyor? Bırakın sizi, 
hepsi dünyayı, insanları, işlerini 

birbiriyle aynı şekilde mi görüyor? 
Hepsinin korkuları, kaygıları, 

mutlulukları, coşkuları aynı mı? 
Hiç sanmıyorum!
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İş Yerinde Zor Kişiler
ile 
Başa Çıkma Sanatı

Uzm. Psk. Deniz Dağyaran

Sizi bazen işin değil de insanların yorduğunu hissettiğiniz oluyor mu? İş arkadaşlarınızın, 
müşterilerinizin ya da yöneticilerinizin bazı huyları, davranışları ve iletişim tarzı daha farklı olsaydı 
hayat daha kolay olurdu diye düşünüyor musunuz? Çevrenizde hayatı sizin için zorlaştıran kişilerle 
uyum içinde çalışmak için fazladan enerji harcamak zorunda kalıyor musunuz?

Sizi bazen işin değil de insanların 
yorduğunu hissettiğiniz oluyor mu? 
İş arkadaşlarınızın, müşterilerinizin 
ya da yöneticilerinizin bazı huyları, 
davranışları ve iletişim tarzı daha farklı 
olsaydı hayat daha kolay olurdu diye 
düşünüyor musunuz? Çevrenizde hayatı 
sizin için zorlaştıran kişilerle uyum 
içinde çalışmak için fazladan enerji 
harcamak zorunda kalıyor musunuz? 
O zaman etrafınız zor kişilerle sarılmış 
olabilir. Keşke bu kişilere hiç bulaşmadan 
sadece işimizi yapıp gidebilseydik, ancak 
hayatımızı zorlaştıran kişiler tüm hayatımızı 
ve iş performansımızı etkiliyor. Bu yüzden 
bu kişilerin varlığını yok saymadan onlarla 
nasıl baş edeceğimizi öğrenmek lüks 
değil, zorunluluk haline geliyor. 

İş ortamı için ikinci evimiz demek yanlış 
olmaz.  Hayatımızın en büyük kısmını iş 
yerinde ve beraber çalıştığımız insanlarla 
geçiriyoruz. Nasıl beraber yaşadığımız 
insanlarla aramızda sorun olduğunda 
hayatımız derinden etkileniyorsa, iş 
ortamında da durum çok farklı değil. 
İş ortamımız sadece bilgisayar başında 
oturup işimizi yapıp gittiğimiz bir yer değil. 
İş yerindeki olumsuz ortam hem bize hem 
de doğrudan yaptığımız işe yansıyor.  Bir 
kişinin olumsuz davranışı, tüm ortamın 
ahengini bozmaya yetiyor. 

Kötü tavır ve davranışlar çatışmalara 
neden oluyor ve kendi kendini besleyen 
bir süreç başlıyor. Biz doğru şekilde baş 
edemedikçe o kişilerin olumsuzlukları 
daha da pekişiyor. Sadece şikâyet etmek 
ise uzun vadede bizi çözüm bulamayan 
ve şikâyetçi kişiler haline getiriyor, böylece 
olumsuzluğun da bir parçası oluyoruz. 

Zor kişiler denildiğinde akla çeşit 
çeşit insan geliyor. Hep konuşup, hiç 
dinlemeyeninden tutun da hep en son 
sözü söylemek isteyene kadar... Ya da 
sözünde durmayan veya kendi projesi 
olmadığı için her yeni fikre karşı çıkanlar… 
Her eleştiriyi saldırı olarak algılayan ve 
anında savunma kalkanlarını kuşananlar... 
Sınırı olmayan, sizinle hemen samimi olan 
ve hayatınızın en mahrem detaylarını dahi 
bilmeye kendinde hak görenler… Kendini 
herkesten üstün görenler… Yüzünüze 
gülüp arkanızdan konuşanlar... Bir gün iyi 
bir gün kötü davranan, dengesiz kişiler... 
Yöneticilere yaranmak için sizi kötüleyen, 
azımsayan, ayağınızı kaydırmaya 
çalışanlar… Yaparım deyip yapmayanlar, 
pasif agresif davranışlar sergileyenler… 
Herhangi bir iş yerinde kime sorulsa bu 
örnekler katlanarak çoğalır. Dilerseniz 
iş hayatında çok sık karşılaştığımız zor 
kişilerden bazılarını kısaca tanıyalım. 

Saldırgan Kişiler

Bu kişiler genelde hep kendilerini haklı 
görürler ve empati kuramazlar. Mizaçları 
da öfkelidir, çabuk parlarlar, genelde 
düşünmeden konuşup kırıcı sözler 
söyleyebilirler. Politik olmaları zordur 
çünkü duygularını belli ederler ve özellikle 
öfkelerini kontrol etmekte zorlanırlar. Öfke 
patlaması yaşamaya müsaade etmeyen 
iş ortamlarında ise agresyonlarını 
dedikodu, acımasız ve yersiz eleştiri gibi 
davranışlarla ortaya koyarlar. Bu kişilerin 
en derininde insanların onlara zarar 
vereceğine dair bir inançları vardır. Bu 
yüzden “onlar bana zarar vermeden ben 
onlara saldırmalıyım” gibi bir savunma 
mekanizması çalışır.

Öfkelerini muhalif bir duruşla ve her şeye 
karşı çıkarak da ortaya koyabilirler. Zıtlık 
yaratarak çatışmadan beslenirler.  Bu 
insanlarla diyalog kurmak her zaman 
zordur. Aslında bir konu üzerinde aynı 
fikirde olmamak mutlaka çatışma ya 
da kavga çıkması gerektiği anlamına 
gelmez. Ancak bu kişiler siz onları en 
ufak bir şekilde eleştirseniz ya da fikrine 
karşı çıksanız bile olayı kişiselleştirebilir ve 
hemen karşı saldırıya geçer. 

Her ne kadar zor kişileri kategorize etsek de herkesi 
zorlayan insan tipi farklı farklı olabilir. Kimimiz saldırgan 
kişilerle baş edemezken kimimiz de pasif agresif insanları 
tehdit olarak görür. Bunun sebebi ise her birimizin kişilik 
yapısının farklı olmasından, farklı tip insanlara alışkın 
olmamızdan kaynaklanmaktadır.

Saldırgan kişilerle çalışmanız gerekiyorsa 
öncelikle sakin bir ses tonuyla konuşmaya 
çalışın. Karşınızdaki yükselse bile siz sakin 
kalabilirseniz karşınızdaki de saldıracak 
bir muhatap bulamayacaktır. Bu kişilerin 
içlerindeki öfkeyi kusmalarına izin vermek 
gerekebilir, bir noktada mutlaka öfkesi 
dinecektir. O noktadan sonra yapıcı bir 
konuşma yapmak daha olası hale gelir. O 
kişiye geribildirim vermeniz gerektiğinde 
mümkün olduğunca kişiliği ve huyu 
üzerinden değil, yaptığı iş üzerinden 
değerlendirme yapın. Eğer karşınızdaki 
kişi kendini kontrol edemiyorsa araya 
zaman koyun ve sakinleştiğinde tekrar 
başlayın. Bir konu ile ilgili zıtlaştığı zaman 
karşı çıkmayıp onu dinlerseniz kendisini 
hararetli bir şekilde savunma zevkini de 
yaşatmamış olursunuz. Uzlaşmak için 
onun da haklı olduğu noktaları gösterip 
daha mantıklı bir şekilde orta yolu bularak 
çözüme ulaşacağınızı belirtin. 

Savunmacı Kişiler

Bu insanlar da saldırgan kişiler gibi en 
ufak bir eleştiriyi, fikir ayrılığını ya da 
memnuniyetsizliği çok ciddi bir tehdit 
ve kişiliklerine saldırı olarak algılarlar. 
Fakat bu kişilerin savunma mekanizması 
saldırmaktan çok kendilerini korumaya 
yöneliktir. Kendileriyle ilgili memnuniyetsizlik 
söz konusu olunca alıngan ve savunmacı 
cevaplar verdikleri için onları eleştiren 
kişileri de yıldırırlar. 

Bu kişilerle diyalog kurmak çok zordur, 
bazen eleştirileri geri püskürtmek 
için savunmacılığı taktik olarak da 
kullanabilirler. Savunmacı kişiler kendi 
sorumlulukları olmasa bile çözülmesi 
gereken sorunlar söz konusu olduğunda 
kendilerini savunmaktan çözüm bulmaya 
geçemezler.

Bu kişilerle daha yapıcı bir diyalog 
kurmak için bahane üretmelerine olanak 
vermeyecek şekilde somut verilerle 
konuşmak gerekir. Sesinizin ve beden 
dilinizin tonu çok önemlidir. Kendilerini 
savunmak zorunda hissetmemeleri 
için yumuşak ve anlayışlı bir tonda 
konuşun. Onlardan kaynaklanan hataları 
felaketleştirmeden çözüme yönelik bir yol 
izlediğiniz zaman onlar da hatalarıyla 
yüzleşmekten kaçınmazlar ve çözümün bir 
parçası olabilirler. 

Pasif Agresif Kişiler

Pasif agresif kişilerin içinde gösteremedikleri 
bir öfke vardır. Ancak saldırgan kişiler 
gibi öfkelerini doğrudan yansıtmazlar. 
Öfkelerini ve memnuniyetsizliklerini 
doğrudan yansıttıkları zaman ortaya 
çıkacak olan çatışmadan kaçmak 
adına öfkelerini pasif ve dolaylı yoldan 
gösterirler.

Çocukluk dönemlerinde ise kendilerini 
ifade ettiklerinde ağır eleştiri ya da 
baskı ile karşılaşmış olanlar başa çıkma 
mekanizması olarak pasif agresif bir tutum 
geliştirmiş olabilirler. Dışarıdan boyun eğici 
ya da fedakâr görünen kişiler aslında 
pasif agresyon gösteriyor olabilirler. 

İş ya da kişisel konularda başkalarının 
isteklerine genel olarak bir direnç 
gösterirler. Doğrudan hayır diyemedikleri 
için acısını başka şekilde çıkarırlar. Ancak 
bu işi doğrudan yapmazlar. Kuralına 
uydurarak işleri yavaşlatırlar, bilerek 
sonuçlandırmazlar. İşleri bitirecek vakitleri 
olsa bile sırf karşı tarafı sinirlendirmek 
adına işleri yarım bırakabilirler. Ya da bazı 
bilgileri insanların işini kolaylaştıracağı 
halde paylaşmazlar ya da yardımcı 
olmazlar. Bu kişiler kendilerini acındırmayı 
alışkanlık haline getirdiği için diyalog 
kurmak ve eşit bir ilişki sürdürmek çok 
zordur. 

Bu kişilerle çalışırken kendini acındırma 
tuzağına düşmeyin. Kontrollü, sabırlı ve 
soğukkanlı davranıp kendilerini ifade 
etmelerine izin verirseniz pasif agresif 
tutumlarını daha az göstereceklerdir. 
Bu kişilerin pasif agresif davranışlarını 
beslemekten kaçınmak için kişiliklerine 
karşı yapılan eleştirilerden uzak durmaya 
çalışın.
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Bağımlı Kişiler

Bu kişiler kendilerine güvenmezler, 
başkaları olmadan başaramayacaklarına 
inanırlar, eleştiriye karşı çok hassastırlar, 
karar vermekte zorlanırlar ve 
onaylanmaya ihtiyaçları vardır. Bu 
kişiler en temelde kaygılarının başkaları 
tarafından rahatlatılmasına ihtiyaç 
duyarlar. Büyürken desteksiz bırakılmış 
ya da kendi başına bir şey yapılmasına 
izin verilmemiş çocuklar ileride bağımlı 
olabilirler. 

İş hayatında kendi başlarına bir iş 
yapmak onları zorladığı için destek almak 
adına sürekli size başvururlar. Bu durum 
hem sizin zamanınızdan çalar hem de o 
kişiyi size daha da bağımlı hale getirir. Bu 
kişilerin kaygısını rahatlatmaya çalışmak 
yerine kendi başlarına bir iş yaptıkları 
zaman ödüllendirmek daha doğrudur. 
Başarısından çok girişimini destekleyin, 
size danıştığında önce onun fikrini sorun 
ve rolleri değişerek kendi zorlandığınız 
noktalarda ondan yardım isteyin. Kendi 
kararlarını vermesiyle ilgili teşvik edin.

Karamsar Kişiler

Bu kişiler memnuniyetsizdir, bardağın boş 
tarafını görür ve kötümser bir yapıları 
vardır. Büyürken hayal kırıklıklarından 
ve belirsizliklerden korunmak amacıyla 
kendilerini hep en kötüyü beklemeye 
alıştırmışlardır. Ancak iş hayatında fazla 
karamsarlık diğer çalışanlara olumsuz 
şekilde yansır ve ortama negatif enerji 
yayar.  Sizin ve çalışma arkadaşlarınızın 
da motivasyonu düşer ve hevesi kırılır. 

Bazen fazla iyimser ve riskleri küçümseyen 
kişileri dengelemek adına olayların 
olumsuz sonuçlanabilecek kısımlarını 
daha iyi görebilen kişilere ihtiyaç duyulur. 
Ancak bu kişiler risk ve zorlukları abartıp 
potansiyel başarıyı da görmezden 
gelebilirler.

Böyle kişilerle çalışıyorsanız ilk 
olarak karşı çıktığı noktaları gerçekçi 
bir şekilde değerlendirin. Onları 
olumsuzlukla suçlamayın, yoksa onlar 
da sizi Polyannacılıkla suçlayabilirler. 
Tamamen olumlu düşünmek kadar 
olumsuz düşünmenin de bir yanılgı 
olabileceğini, olayların istenilen şekilde 
gerçekleşebileceğini, olumsuz sonuçlansa 
bile bununla başa çıkılabileceğini anlatın. 
Son olarak bu kişilerin memnuniyetsizliğini 
kişiselleştirmeyin ve sizi karamsarlık 
girdabına çekmesine izin vermeyin. 

Narsist Kişiler

Narsizm, kişinin kendini aşırı yükseklerde 
görmesidir. Genellikle tanımlamak için şu 
sıfatlar da kullanılır: Kibirli, ukala, çokbilmiş, 
tepeden bakan, ne oldum delisi, kuralları 
takmayan, asi, megaloman, bencil, aşırı 
özgüvenli, dediğim dedik, kendini haklı 
gören gibi…

Bu kişiler kendilerini diğerlerinden üstün 
görürler ve ayrıcalık peşinde koşarlar. 
Örneğin bir restorandaki en iyi masa, 
uçaktaki en iyi koltuk, konserdeki en ön 
sıra sorgususuz sualsiz onların hakkıdır. 
Ayrıcalığa düşkün oldukları kadar kuralları 
da yok sayarlar. Herkes için geçerli olan 
kurallara uymak zorunda hissetmezler. 
Ünvan, statü, para, ün, saygınlık ve prestij 
elbette bir çok insanın hayal edip elde 
etmek istediği şeyler olabilir ancak narsist 
kişiler için kendini değerli hissetmenin tek 
yolu bunlara sahip olmaktır. Her şeyin 
en iyisini yaptıklarına, her zaman en iyi 
olduklarına inanırlar. En büyük amaçları 
sevilmek değil hayranlık duyulmaktır. 

Büyürken yeterli sevgi ve bakım alamamış 
kişiler sevgisizlik, yalnızlık ve değersizlik 
duygularıyla başa çıkmak için kendi 
kendilerini odak noktası haline getirirler. 
Çok sevecek ya da bağlanacak 
başkası olmadığı için sevecekleri kişi de 
kendileri olmuştur. Fakat bu herkesde 
olması gereken öz saygı ve öz değer 
kavramından farklıdır. Sevgi ve empati 
yoksunluğundan dolayı oluşan 
değersizlik hissini maskelemek için 
ortaya çıkan bir kibirdir. Dolayısıyla 
bir çok narsist kişinin fark etmediği 
fakat derinlerde yer alan değersizlik 
duyguları vardır. Ancak bu insanlar büyük 
başarısızlıklar, terk edilmeler, iflas ya da 
yıkım yaşadıkları zaman kırılma noktasına 
gelebilirler. Bu yıkım onları diğer insanlara 
kıyasla daha çok etkiler ve doğru 
orantıda öfkeleri ve çevreye verdikleri 
zarar da daha fazla olur. 

Narsist kişiler iş hayatında da empati 
kuramadıkları için karşısındakinin duyguları 
ve ihtiyaçları onlar için hiç bir şey ifade 
etmez. Umursuyor gibi gözükseler bile 
genelde başka bir hesapları vardır, 
başkalarının duygularını sömürerek 
istediklerini elde etmeye meyillidirler. Bu 
yüzden bu kişilerle çalışırken kullanılmaya 
karşı uyanık olmak gerekir. Bu kişiler 
karizmaları ve duruşlarıyla çevresindekileri 
etkilemede oldukça yeteneklidirler. Sizi bir 
gün abartılı derecede övüp kısa bir süre 
sonra o övgüyü hiç yapmamış gibi sizi 
acımasızca eleştirebilirler. 

Bu dengesiz davranışlar sizin kendinizden 
yok yere  şüphe duymanıza sebep 
olabilir. 

Eğer çevrenizde bu özellikleri taşıyan 
kişiler varsa (bu kişi yöneticiniz ya da 
sizin altınızda çalışan biri olabilir) ve 
onlarla uyum içinde çalışmak istiyorsanız 
o kişiye gereğinden fazla takdir edip 
övmeyin, bu konuda cimri davranın.  
Sadece gerçekten hak ettiği zaman 
takdir edin ve sadece zorunlu hallerde 
eleştiri yapın. Böylece sizi etkilemek için 
çaba göstermeye devam edecek ve sizi 
değersizleştirmeyecektir. Eğer hedefe 
dönük bir eleştiri yaparsanız, yani onun 
varoluşunu değil spesifik bir davranışını 
eleştirirseniz, size daha az öfkelenecektir. 

Görgü ve nezaket kurallarına titizlikle 
uyun. O kendini herkesten daha değerli 
görüyor, bunu unutmayın! Onun olduğu 
bir toplantıya geç kalmak, baştan 
savarca selamlamak, biriyle tanıştırırken 
gereken önemi göstermemek onu 
öfkelendirir. 

Narsist kişileri biraz törpülemek için o 
kişilere zor görevler verilebilir. Ukalalık 
etmesine olanak vermeyecek ve oturup 
yoğun bir şekilde çalışmasını gerektirecek 
görevler zaten onların da hoşuna 
gidecektir.

Her ne kadar zor kişileri kategorize 
etsek de herkesi zorlayan insan tipi 
farklı farklı olabilir. Kimimiz saldırgan 
kişilerle baş edemezken kimimiz de 
pasif agresif insanları tehdit olarak 
görür. Bunun sebebi ise her birimizin 
kişilik yapısının farklı olmasından, 
farklı tip insanlara alışkın olmamızdan 
kaynaklanmaktadır. 
Zor kişilerle baş etmeyi öğrenirken 
kendimizi de çok iyi tanımalı ve “Bu 
kişinin tam olarak beni zorlayan özelliği 
ne?” diye kendi kendimize sormalıyız. 
Bu sorunun devamında ise şu soruları 
sorabiliriz: “Benim alıştığım ilişki kurma 
tarzı nasıl?”, “Daha önce hangi tarz 
insanlarla olumsuz olaylar yaşadım?”, 
“Herkes beni sevsin gibi bir ihtiyacım 
var mı?”, “Benim alıştığım iş yapma şekli 
nasıl?”, “Kendi haklılığımı sürekli kanıtlama 
ihtiyacım var mı?”. Bu sorular zihnimizi 
netleştirmemize ve çıkış yolu bulmamıza 
yardım edecektir. 

Unutmayın! Karşımızdaki kişinin 
ihtiyaçlarını ve altta yatan başa çıkma 
mekanizmalarını anladığımız zaman 
zor kişilerle daha etkin bir şekilde başa 
çıkmamız mümkün olacaktır!

Projenin gecikmesi 
benimle ilgili değil, 
ajanstakilerden hala 
cevap bekliyorum, 

ayrıca siz de 
revize istediğiniz 
için bu haftaya 
yetiştirmemiz yetiştirmemiz 
mümkün değil

İstediğiniz 
araştırmayı 

yaparım tabii, 
ancak önce 
halledilmesi 

gereken başka işler 
var, ne zamana 
bitiririm net bir bitiririm net bir 

tarih veremiyorum. 

Son toplantıda tam 
anlamadığım yerler 

var, bana yarım 
saatinizi ayırabilir 
misiniz? Bir de 
sunum taslağı 
olmuş mu bir 

bakabilir misiniz? bakabilir misiniz? 

Toplantı tarihi almak 

için hiç uğraşmayın o 

kadar büyük firma 

hayatta kabul etmez 
bizi.

Sayemde bu ay da
 hedefleri tutturduk. 
Bakalım ben yokken 

becerebilecek misiniz? 

Sizin gibi eğitimli birinin böyle bir sunum hazırlaması inanılır şey değil! Ya gidip bir zeka testi yaptırın  ya da derhal doğru düzgün bir sunum hazırlayın.
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Yolculuğa 
Aşkla 
 Devam Ediyoruz
2015 hüzün dolu fişekler fırlattı her 
yanımıza. Sanki olup bitenler sert 
kayalardı; biz hayatlarımızı devam 
ettirmeye çalışırken, kayalara çarpa 
çarpa yaralar aldık. Üzülüp geçer gibi 
yaptık ve üzülüp geçemedik aslında. 
Geçmedi çünkü, bir türlü bitmedi; bu 
dünyada yaşayan insanlar birbirleriyle 
kavga edip durmaya bayılıyorlar.

İnsanlık olarak dünyanın karşısında utanç 
içinde kaldık bu sene ve yüzümüz sürekli 
kızardı. Hani öyle ki; dünya sövseydi 
daha iyiydi, içine attı. “Benden ve size 
sunduğum nimetlerden ne istediniz?” diye 
haykıramadı da suratımıza. Bu da bize 
daha çok koydu. 

Yüzlerimiz al al, kalplerimiz soğuk mavi…

Yer küreyi daha iyi bir yer haline 
getirme çabasından elini eteğini çekti mi 
dünyalılar? Umudumuzu ve hayallerimizi 
geri dönüşüm kutularına mı bıraktık? 
Mağazaların bitmeyen indirimleri gibi, 
bitmeyen bir sevgisizliğin içinde yalandan 
zenginleşmeye mahkûm mu bırakıldık? 
Peki, bekleyip durduğumuz o kahramana 
ne oldu? Ona bunca süre rötar yaptıran 
nedir?

Korku. Sevmek korkusu. İyi olma korkusu. 
İyilik korkusu. Güvenmek korkusu. 
Terkedilmek korkusu. Başlangıçlar 
korkusu. Yıkılmak korkusu. 

Yeniden doğmak korkusu. Oysa ki, bir ‘r’ 
harfi kadar uzak bize: Sevmenin kokusu, 
iyi insanlar kokusu, güvenli ilişkiler kokusu 
ve yeni doğmuşluğun kokusu…

2015 senesi boyunca eğitim vermek 
için gittiğim kurumlarda ve bireysel 
görüşmelerde onlarca insandan hep 
aynı yakınmayı duydum: “Hayata karşı 
motivasyonumuzu kaybettik.” Kaybolan 
motivasyonun altında yatan da ‘korku’. 
Bu kelimeyi dile getirmekten bile 
korkuyor insan ordusu…

Psk. Hande Cesur
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İşten atılmaktan, işleri eline yüzüne 
bulaştırmaktan, yeniye adım atmaktan 
korkuyoruz. Parasız kalmaktan, 
yaşlanmaktan, evlerimizi arabalarımızı 
kaybetmekten korkuyoruz. Dünya aşık 
olmaktan korkuyor, var mı ötesi! Hayatta 
kalacak gücü bulmamızı sağlayan, 
türümüzü devam ettirmek için bize en 
değerli hazzı sunan ‘aşk’tan korkuyoruz. 

Modern insanın elinden alınan tek güç 
buydu belki de. 

Anketler, şehir araştırmaları insanların 
başarılarını, maddiyatlarını ölçüyor 
da, bu sene kaç kişi aşık oldu, kaç kişi 
aşkının peşinden gitmeye cesaret etti 
bunu hiç sorgulamıyor. Sorgulamaktan 
korkuyor. Aşk için ölmekten vazgeçen 
dünyalılar, peşin peşin ölmeye devam 
ediyorlar işte, ne için?

Oysa ki, tüm kaybedişlerin tek 
tesellisi değil midir aşk? Savaşlardan, 
adaletsizlikten ve tükenmişlikten ruhu 
korumanın tek yolu aşktan ve sevgiden 
geçiyor. 

“Yolculuğa Aşkla Devam Ediyoruz.” 
Aşkı sevgilide, aşkı ailede, aşkı tabiatta, 
aşkı müzikte, aşkı yaratıcıda, aşkı her 
nerede yaşıyor ya da yaşatıyorsak, fark 
etmez… Kötülüğün yalnızlık ve sevgisizlik 
cephesinde savaşacaksak, aşktan başka 
siperimiz mi var? Her insan bir insanı 
sevse dünyada sevgisiz kimse kalmaz… 
Aşkın acısı bile ne kadar naif…

Şimdi oturup düşünmek zamanı… 
Önümüzdeki yılları gelecekten korkarak, 
gerçeklerden kaçarak, birbirimize sırt 
dönerek mi geçireceğiz? Bize umut veren 
tek şey, vizyondaki filmler olmaya devam 
mı edecek?  Yoksa bize insanlığımızı 
hatırlatan duygulara korkmadan 
kalbimizi açabilecek miyiz?

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme 
planıma siz de dahil olun. Zaman girdiği 
her ihalede sizi yenmesin, hayaller 
paraya zimmetlenmesin, aşkın kaz 
ayaklarına dolgu yapılmasın…
Hepimize Aşk Olsun…

En yakın zamanda görüşmek üzere ayrılın birbirinizden 
ve en yakın zamandan vaatlerde bulunun birbirinize. 
En yakın zamanda sevin birbirinizi. En yakın zamanda 
aşık olun. Ertelenmiş bakışları, rötar yapmış itirafları 
sahiplerine bağışlayın. Ve en yakın zamanı gelecekle 
karıştırmayın; çünkü en yakın zaman, tam da bu andır…

Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisi | Şubat 2016
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”
“ Sevgi Bizi Zamanın 

Yıkımından Koruyan Yıkılmaz 
Bir Kaledir.

Freud
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Tıpkı insanlar gibi, kurumların da strese girdiği, kaygı 
yaşadığı, iletişim sorunları olduğu gerçeğinden 
yola çıkarak, kurumların daha güçlü yapılar haline 
gelmesi için yapılan tüm çalışmaları önemli buluyoruz. 
Bu anlamda, yönetimsel eğitimleri ve yönetici 
danışmanlıklarını daha iyi tanımak için önemli çalışmalar 
yapan Bilge Yıldırımlar’a sorularımızı yönelttik.

Bilge Yıldırımlar

Bilge Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Doğma, büyüme Ankaralıyım. İktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nde lisans öğrenimimi 
tamamladıktan sonra, 2010 yılına kadar özel sektörde çok 
kıymetli ve öncü kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptım.

İnsanlarla iletişim, Türk kahvesi, film izlemek, seyahat 
etmek; sanırım beni tanımlayacak en kilit ve değişmez 
kavramlar.

Danışmanlık sektöründeki geçmişinizi bizlere 
anlatabilir misiniz?

2010 yılında kendi şirketimi kurmaya karar vermeden 
önceki son 10 yılda, bina yönetimi sektöründe dünyada 
lider markaların başında gelen ISS A.Ş.’de Türkiye Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüm.

Bina yönetimi oldukça zor, organizasyon yeteneği 
gerektiren ve en önemlisi de insana dayalı bir hizmet. 
En büyük sermayeniz, çalışanlarınız... Türkiye genelinde 
oldukça dağınık ve yaklaşık 10.000 kişilik bir ekip 
sorumluluğunuzda... Bu son derece stresli pozisyon da 
tabii ki bir hayli özenli ve tempolu olmanızı gerektiriyor.

Üniversite yıllarımdan itibaren en büyük hedefim, 
kendi işimi yapmak oldu. Oldukça yoğun geçen on 
yılın ardından hem sektörden gelen taleplerle, hem de 
zamanının geldiğini düşünerek kendi “Danışmanlık ve 
Eğitim” şirketimi açtım.

By Danışmanlık bünyesindeki hizmetleriniz ve 
şirketlerle iş birliği halinde olmanız durumundaki 
misyonunuzu tanımlar mısınız?

By Danışmanlık olarak yola çıkışımız; hizmet sektöründe 
yaşamış olduğumuz insan hikâyeleri ve yönetimlerin 
ihtiyaçlarını içeriden, doğru tespitlerimiz ile oldu.
Firmamızın ağırlıkta verdiği hizmetler; denetim ve 
eğitim hizmetleridir. Bunun yanı sıra; ‘Kalite Yönetim 
Sistemleri’ kuran ve eğitim veren ekiplerimiz ile ‘Kurumsal 
Organizasyon’lar yapan ayrı bir ekibimiz de var 
ailemizde. İş ortaklarımız arasında özel sektörde oldukça 
güçlü firmaların yanı sıra devletin en üst düzey kurumları 
da yer almaktadır. 

Ortak çalışmalar yürüttüğümüz firma ve kurumlarımıza 
verdiğimiz ilk güven; butik ve birebir hizmet almaları... 
Bizlerin misyonu, onlara ayrı bir göz olmak ve her 
konuda yanlarında yer almak.

Yapılan iş özellikle hizmet sektöründe ise; iletişim ve insan 
yönetimi ilk önceliğiniz ve uzmanlığınız olmak zorunda...

Kurumsal huzur kavramını detaylandırabilir misiniz?

‘Kurumsal’ ve ‘kurumsallık’ kelimelerini son zamanlarda 
artık gün içinde defalarca duyar ve zikreder olduk; 
ancak kurumsallık, altı oldukça dolu olması gereken bir 
kavram... 

Ülkemizde, adı geçen büyük kurumsal 
firmaları saymaz isek; pek çok firma, 
kurumsallığın sadece antetli kağıt, 
kartvizit yaptırmak ve internet sitesi 
açmaktan ibaret olduğu fikri ile hareket 
ediyor; kurumsal oldukları konusuna 
kendilerini inandırarak, kurumsalcılık 
oynuyorlar.

Kurumsallığın fikrimce değişmez 
gerçeği; çalışan memnuniyeti ve 
huzurudur. Hizmet sektörüne ilk 
girişimiz ‘Service Master’ isimli, oldukça 
köklü ve güçlü bir Amerikan firması 
ile olmuştu. Firmanın değişmez beş 
ilkesinden ilki; ‘insanların gelişimine 
katkıda bulunmak’tı. Bu prensibi en alt 
kademe çalışandan, en üst kademeye 
kadar herkes bilmek ve uygulamakla 
mesuldü.

Çalışan huzuru ve aidiyeti, ekip 
başarısının olmazsa olmazlarıdır. 
Ekibinize kendilerini değerli 
hissettirmek, her birine bireysel 
değer verildiğini göstermek ve 
çift yönlü iletişim kurmak; çalışan 
memnuniyetini ve akabinde şirket 
aidiyetini beraberinde getirecektir.

Bireysel memnuniyet olmadan, takım 
memnuniyeti olamaz.

Kurumsal huzur ve ekip 
motivasyonunun seviyesinin yüksek 
olmasının kuruma kazandıracağı 
unsurlardan bahsedebilir misiniz?

Ekip motivasyonu kolay yükseltilebildiği 
gibi, çok çabuk da yıpranabilir. Burada 
yöneticilerin yönetim tarzlarının ve 
yeteneklerinin rolü çok fazla...

Bu aslında oldukça kapsamlı bir 
konu ve bizim yönetici eğitimlerimizin 
ilk ayağını oluşturuyor. Kısaca 
değinirsek; ekip motivasyonunun 
yükselmesi, bireyleri verimli bir şekilde 
çalışmaya itecek, sorumluluk almalarını 
sağlayacaktır. Motivasyon ve verimlilik 
arasındaki ilişki her zaman doğru 
orantılıdır.

Kurumsal huzur ve ekip 
motivasyonunun sağlanması için ne 
tür etkinliklere başvurulabilir?

Kurumsal huzurun sağlanması ve 
korunması için yapılacak pek çok 
uygulama mevcut...

Her şeyden önce her kurumun 
bir “kurum kültürü” olmalı ve tüm 
çalışanlara yerleştirilmelidir. Belli 
aralıklarla bağlılık ölçülmeli; bağlılığı 
etkileyen olumsuzluklar için plan 
geliştirilmeli, gelişim için yönetim 
sorumlu tutulmalı ve ilerleme saptanıp, 
ödüllendirilmelidir.

İkinci ve en vazgeçilmez uygulama; 
şirketlerin eğitim politikalarının yazılması 
ve uygulanmasıdır. Kişilerin gerek 
yöneticilik ve gerekse kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunmak, kurumsal firmaların 
başlıca görevlerinden biridir. Aynı 
zamanda çalışanların kendilerine verilen 
değeri görmelerini de sağlayan en 
başarılı yöntemdir.

Yöneticilerin, çalışanların iş ve yaşam 
dengesini koruması, kararlarını 
desteklemesi, içtenlikle takdir etmesi, 
ilgili olması, dinleyici olması, gerekli 
noktalarda yetki vermesi çok önemlidir.

Bunun yanı sıra; iş dışı etkinlikler, 
sosyal sorumluluk projeleri de kurumsal 
huzur ve aidiyetin gelişiminde rol 
oynamaktadır.

Çalışan huzuru ve aidiyeti, 
ekip başarısının olmazsa olmazlarıdır. 

Ekibinize kendilerini değerli hissettirmek, 
her birine bireysel değer verildiğini 

göstermek ve çift yönlü iletişim kurmak; 
çalışan memnuniyetini ve akabinde 

şirket aidiyetini beraberinde getirecektir.
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Bu dergiyi elinize almış ve bu sayfayı okuyorsanız 
mutlaka kurumsal hayata ucundan kıyısından, 

turnikesinden, döner kapısından bulaşmışsınızdır. 
Kurumsal hayatta psikolojinin yerini yazdık, çizdik, 

anlata anlata bitiremedik. Bakalım sizin neler 
aklınızda kalmış, neler uçup gitmiş?

“

”

1.  Presenteeism nedir?
 
a) “Present” ingilizcede” hediye” demek 
olduğuna göre kurumlarda yılbaşında 
insanların birbirine hediye almak zorunda 
kalması gibi bir eziyete verilen isim

b) Geçenlerde pazarlamadaki kızın 
“prezentasyon” demeye çalışırken dili 
sürçmüştü, buna benzer bir şey demişti 
galiba..

c) Kafası yerinde olmayan çalışanın işe gelip 
çalışıyor gibi gözüküp aslında hiçbir işe 
yaramaması

d) Son dönemlerde plaza kadınlarının dilinden 
düşmeyen süper ödem attırıcı şifalı bitki

2. Stres ile mücadelede hangi yöntem işe 
yaramaz?

a) Çalışmaya ara verip plaza etrafında iki tur 
atmak

b) Yapılacak işleri öncelik sırasına koymak

c) Sonradan işler çok birikip beni strese 
sokmasın diye bol bol kahve, çay ve 
enerji içeceği içerek  uyku ihtiyacını azaltıp 
sabahlara kadar çalışmak

d) Bir yere atlarken saçma sapan şekillerde 
düşen insanların videolarını izleyip anlamsızca 
gülmek

3. Absenteeism nedir?

a) “Abs” ingilizce “karın kası” demek olduğuna 
göre karın kaslarını çalıştıran yeni bir pilates 
türü

b) Apse yapan diş yüzünden yeme içmeden 
kesilip bir haftada 3 kilo vermek, 1 beden 
incelmek

c) Kimsenin duymadığı ve gidenlerin çok cool 
bulduğu alternatif bir Avrupa şehri

d) Tıkanık burun ya da tutuk bel sonucu 
ağlamaklı bir sesle kurumu arayıp 
“gelemiyorum” demek

4. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde 
depresyonun belirtisi değildir?

a) Eskisi gibi iş arkadaşlarıyla öğle yemeğine 
çıkmaktan zevk almamak

b) Powerpoint’te prezentasyon temasına 2 
saat boyunca karar verememek

c) Bize bir şey danışan yeni yetme elemana 
çemkirmek

d) Öğle yemeğinden hemen önce okuduğunu 
anlamamak
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1-c, 2-c, 3-d, 4-d, 5-b, 6-a, 7-d, 8-c, 9-d, 10-a

5. Aşağıdakilerden hangisi ofisin 
asansöründe kaldıktan sonra panikleyen 
birinin düşüncesi olamaz?

a) Beni baygın bulduklarında ya eteğim 
açılmış ya da salyalarım akmış olursa? Rezil 
olurum!

b) Oooh hiç hazır olmadığım toplantıyı elimde 
olmayan bir şey yüzünden asmış oldum, 
bugün şanslı günümdeyim

c) Ya beni akşama kadar kimse bulamazsa? 
Ya burada aklımı oynatırsam?

d) İki dakikalık oksijenim var havasızlıktan 
öleceğim!

6.  Aşağıdakilerden hangisi aşırı 
mükemmeliyetçi birinin ağzından çıkamaz?

a) Mesai bitimine kadar herkes elindeki işi 
bitirsin, çok büyük eksiklikler yoksa Pazartesi’ye 
kalmadan bugün müşteriye yollayalım, yeter ki 
gecikmeyelim

b) Yerler beyaz parke olduğu için temizlik 
yapılana kadar herkes dökülen saçını anında 
alıp çöpe atsın lütfen, teşekkürler

c) Bilgisayardaki klasörleri kaydederken her 
kelimenin ilk harfi büyük olsun lütfen, bir 
de tarihleri nokta ile değil tire ile ayıralım, 
teşekkürler

d) Dosyaları rafa dizerken renk 
koordinasyonuna dikkat edelim, kırmızının 
yanına yeşil, mavinin yanına turuncuyu 
koymayalım, teşekkürler 

7. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı eleştiriye 
bir örnektir?

a) Tatlım, sen bu kadar yapabiliyorsun zaten 
kasma kendini o kadar

b) Bu ne yaa benim oğlan da bakıp 
internetten yazar bu kadarını, yaratıcı olun 
diye para ödüyoruz size!

c) Siz müşterilerle böyle mi konuşuyorsunuz? 
Küfür etseydiniz bir de?!!

d) Teslim tarihini geciktirdiniz ama lütfen 
bir sonraki proje için eğitim departmanı 
sorumlusuyla daha erken bir tarihte koordine 
olup iş bölümü yapın

8. Liderleri başarılı kılan özelliklerden biri 
nedir?

a) Konuştuğu zaman karşısındakini muma 
çevirecek bir ses tonu

b) Ekipteki en parlak elemanı seçip işlerini 
ona yıkmak için güçlü bir kafa kola alma ve 
ikna etme kabiliyeti

c) Ekipteki herkesin uyum içinde çalışabilmesini 
sağlamak amacıyla ekibindeki insaları daha 
yakından tanıyıp anlayabilmek için psikoloji 
bilgisi ve analitik zeka

d) Ekipteki en başarısız kişinin hırslanıp motive 
olmasını sağlamak amacıyla o kişiyi herkesin 
önünde ezebilmek için sivri ve alaycı bir dil

9. Aşağıdakilerden hangisi öfke kontrolü 
olmayan çalışanların kurum içinde sorun 
çıkaracak davranışlarına örnektir?

a) Telefonda fazla yüksek sesle konuşan karşı 
masadaki kadının telefonunun kordonunu alıp 
kadının boynuna dolamak

b) Sürekli donan bilgisayarı camdan aşağı 
fırlatmak

c) Kendisine kağıttan yapılma uçak atan yan 
masadaki çalışana sağlı sollu girişmek

d) Hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal 
hayatta psikolojik sağlık konusunu tabu 
olarak gören birinin cümlesi değildir?

a) Ekibimde uzun zamandır işine 
odaklanamayan  bir arkadaşı bir uzmana 
yönlendirdim, tedavi görmeye başladığından 
beri daha verimli çalışıyor

b) İşi gücü bırakıp ruh hastası olup 
olmadığımızı mı konuşalım yani? Çok iyi fikir 
gerçekten..

c) Eğitimli insanın psikolojik sorunu olmaz, olsa 
bile kendi kendine halleder.

d) İşten kaytarmak için ”psikolojim bozuk” 
demek moda oldu, ben yutmam böyle 
bahaneleri

Uzm. Psk. Deniz Dağyaran
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Kanser Korkusu ve İşte Kanser

Uzmanlara Sorduk
“Kanser” her gün bir şekilde önümüze çıkıyor, ya televizyonda, ya sohbetlerimizde, ya yediğimizde içtiğimizde, ya teknolojide, 
ya havada, ya suda... İstatiksel olarak bir numaralı ölüm sebebi olamasa da en büyük korkumuz kanser. Bu sadece fizyolojik 
değil psikolojik ve sosyal boyutu da olan bir hastalık. Bu korkumuzu ruh sağlığı uzmanlarına sorduk…

-Neden kanserden bu kadar çok 
korkuyoruz?

-Dr. Gülseren Budayıcıoğlu: Kanser 
diğer hastalıklardan farklı olarak bize 
ölümü çağrıştırır. Bu yüzden terapilerde 
ölüm korkusunun çalışılması gerekir. 
Bu korku hepimizde var. İstatistikler 
kanseri bir numaralı ölüm nedeni 
olarak göstermese de, diğer hastalıklar 
kanser kadar ölümü çağrıştırmaz. 
Aslında bir kalp hastası hasta olduğunu 
bile bilmeden aniden ölebiliyor veya 
hasta ziyaretine gelenler hastadan 
önce ölebiliyor. Yaşadığımız günleri 
iyi değerlendirmek esastır. Doyumlu 
yaşayanlar ölüm korkusunu daha az 
hissederler.  Sanki kanser olmayanlar 
dünyaya kazık çakacaklar diye 
düşünülüyor, hepimiz öleceğiz… Bu 
algıyı değiştirmeliyiz. Ölüm hayatın bir 
gerçeği değilmiş gibi davranıyoruz. 
Sanki sadece bazılarının başına 
gelebilirmiş gibi, bize olmaz gibi. 
Ölüm gerçeğini tümden reddetmek 
doğru değildir. Ölümün hayatın doğal 
bir parçası olduğunu kabul etmeli ve 
doyumlu yaşamaya çalışmalıyız.

-Dr. Uğur Ergün: Bütün korkular ölüm 
korkusuna bağlanır. Denize girmem, 
uçağa binmem vs… Neden? Çünkü 
ölebilirim. Bazıları bu korkuyla baş 
edebilmek için Allah’a sığınır, bazıları 
işinden, gücünden, ailesinden medet 
umar. 

Ölüm korkusuyla baş edemeyenler 
yoğun anksiyete bozukluğu yaşarlar. 
Ölüm anksiyetesi aslında var olmanın 
bir parçası… “Neden ben?” diye de çok 
sorar insanlar. Trafik kazasında yüzlerce 
insan ölüyor, birine piyangodan büyük 
ikramiye çıkıyor, o nasıl oluyorsa, bu 
da oluyor. Binlerce spermden biri 
kazandı ve siz dünyaya geldiniz. Yaşam 
senaryomuzda kayıplara yer vermiyoruz. 
Hayallerimizi bu yüzden kaybediyoruz. 
Hayatı yanlış beklemeyin.

-“Kanserle çok mücadele etti” ne 
demek? Etmeyen mi ölüyor? Bazen 
de “Aman üzülme, üzüntüden 
hastalanacaksın” derler.

-Dr. Uğur Ergün: Biyolojik, genetik bir 
yatkınlık yoksa, kanser olmayacak bir 
insan üzüntüden kanser olmaz. Ama 
stres direncimizi düşürür, genlerimizde 
olan kanserin daha çabuk ortaya 
çıkmasına neden olur. Başka hastalıklar 
stres nedeniyle tetiklenebilir. Ağır 
depresyon kanserin tedavisini güçleştirir. 
Yaşama sevincimizi kaybetmemeliyiz.

-Kanser hastaları psikiyatriden nasıl 
fayda sağlıyorlar?

-Dr. Uğur Ergün: Kanser hastasıysak 
veya yakınımız hastaysa bunu 
değiştiremeyiz ama bakış açımızı 
değiştirebiliriz. 

Yaşadığımız süreyi ya hayıflanarak, ya 
da gururlu ve vakur şekilde yapmak 
istediklerimizi yapmaya çalışarak 
geçiririz. Adını felaket koyunca, 
felaketten kaçınmak imkânsızdır. 
Biz hayatı yanlış bekliyoruz, kötü 
olaylar da hayatın bir parçası, hayat 
böyle… Felaket koymamalıyız adını, 
normalleştirmeye çalışmalıyız.

-Çalışan kişiler kanser hastalığına 
yakalandığında ne gibi psikolojik 
sorunlar oluyor?

-Dr. Uğur Ergün: Tedavi süreci 
uzun sürdüğünden iş yerleri anlayış 
göstermeyebiliyor, işten çıkarmalar söz 
konusu olabiliyor. Sadece kendileri değil, 
aileden biri hastalanınca da problem 
çıkabiliyor. Sorumlulukları azalsın diye alt 
pozisyona geçenler oluyor. Kanserde 
tedaviyi olumlu yönde etkileyen en 
önemli faktörlerden birisi de sosyal 
destek. Ailemizden ve yakınlarımızdan 
aldığımız destek ne kadar önemliyse 
yıllarımızı verdiğimiz kurumumuzdan 
alınacak destek de bir o kadar 
önemlidir. Zamanımızın çoğunu iş 
yerinde geçirdiğimizi varsayarsak 
kanser sürecinde de gerek resmi olarak 
kurumdan gerekse birlikte çalıştığımız 
kişilerden destek görmek, sevildiğimizi ve 
umursandığımızı hissetmek bize çok iyi 
geliyor. 

Uzm. Psk. Deniz Dağyaran: Kanseri 
sadece herhangi bir hastalık olarak 
görmek eksik bir tanım aslında. 

Adını felaket koyunca, 
felaketten kaçınmak 

imkânsızdır. Biz hayatı 
yanlış bekliyoruz, kötü 
olaylar da hayatın bir 

parçası, hayat böyle…

Ölüm hayatın 
bir gerçeği 

değilmiş gibi 
davranıyoruz. 
Sanki sadece 
bazılarının 

başına 
gelebilirmiş 

gibi, bize 
olmaz gibi.

Kanser varoluşsal bir krizdir, önemli bir 
yaşam olayıdır. Hangi evrede olduğu 
ya da tedavi sürecinin nasıl olacağı 
herkes için farklıdır ama ne olursa olsun 
kişinin hayatını derinden sarsan bir 
travmadır. Bu önemli yaşam olayına 
verilen tepki farklı farklı olabilmektedir. 
Kanser olan kişilerin kişilik yapıları, ruhsal 
alt yapılarının ne kadar sağlam olduğu, 
zorluklar karşısında ne kadar mücadeleci 
oldukları, karamsarlığa ne kadar meyilli 
oldukları ve hastalıkla ilgili algıları 
birbirinden farklıdır. Bu yüzden kanser 
karşısında değişik tepkiler görülmektedir. 
Bazısı sonuna kadar mücadele 
ederken bazısı da hızlıca depresyona 
girebilmektedir. Dolayısıyla hastalık öncesi 
var olan karakterimiz, hastalığa nasıl bir 
tepki verip nasıl baş edeceğimizi büyük 
ölçüde belirler. 

Kanser, kişinin varoluşunu tehdit 
ettiği kadar aynı zamanda hayatta 
benimsediği rollerini de elinden alır. 
Anne ya da baba olmak, eş olmak ve 
bir kurumda önemli görevler yürüten 
çalışan olmak gibi… 

Sağlığın kaybı kadar bu rollerin kaybı 
da insanları derinden etkiler. Çalışan kişi 
için bu daha zorlayıcı bir deneyimdir. 
Çünkü kişi annelik görevlerini bir süre 
boyunca askıya alsa bile hastalık 
sonrası yine anne olmaya devam 
edecektir. Ancak bir kurumda çalışan kişi 
mecburen görevine ara verdiği zaman 
geçici bir süre için bile olsa yerine bir 
başkası mutlaka gelecektir. Hastalığın 
seyrine göre bu kişi görevine dönene 
kadar birçok dinamik ve yapılanma 
değişmiş olabilir. Bu durum da kişinin 
o kurumdaki üstlendiği görev ve rolü 
tamamen kaybetmesine neden olabilir. 
Sonuç olarak çalışan kişi geriye 
döndürülemeyecek şekilde yıllardır 
“çalışan” olarak benimsediği rolü 
kaybedebilir ya da kendisini uzun 
vadede tatmin etmeyecek ya da 
ilerlemesine olanak vermeyecek bir 
görev almak zorunda kalabilir. 

Bunun tam tersi durumlarla da 
karşılaşabiliyoruz tabii. 

Örneğin bir süredir işinde çok mutlu 
olmayan ancak yine de işini bırakacak 
cesareti ya da motivasyonu olmayan 
birisi kanserle mücadele edip sağlığına 
tekrar kavuştuğunda eski hayatına geri 
dönmek istemeyebiliyor. Ertelediklerini 
yapmak, hep istediği işi kurmak, maddi 
kaygıları çok fazla kafaya takmadan 
seyahat etmek gibi… Eskisine kıyasla 
zorluklar karşısında daha mücadeleci 
ve dirayetli olmaya başlıyor. Hastalıktan 
önce kaygılandığı şeyleri artık çok fazla 
ciddiye almıyor, küçük anlardan mutlu 
olabilmeyi beceriyor. Bazısı da “keşke 
hasta olana kadar ertelemeseymişim 
hayatı” diyor. Bu da kişinin kazanımı 
oluyor. 

Özetlemek gerekirse kişinin hastalık 
sürecini ve yaşantısını en iyi şekilde 
anlayabilmek için kanserin sadece 
biyolojik boyutunu değil psikolojik ve 
sosyolojik boyutunu da ele almak 
gerekiyor.
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Kurumlara “Ruh Sağlığı Eğitimleri” veren Psikolog Uğur 
Sayal’a bu eğitimlerin faydalarını sorduk. 

Psk.
Uğur Sayal

-Kendinizi tanıtır mısınız?

-Psk. Uğur Sayal: Pek çok eğitimci meslektaşım 
gibi, ben de kurumsal hayatın içinde saçlarını 
ağartanlardanım. 14 yılım ağırlıklı olarak Pfizer’de geçti, 
bunun 8 yılında satış, eğitim, pazarlama konularında 
yönetici olarak çalıştım. İş hayatında insan psikolojisinin 
önemi ile ilgili tecrübelerim ve ruhsal iyilik haline verdiğim 
önem, profesyonel iş deneyimi ile psikologluk olan 
mesleğimi birleştirmemi sağladı, böylece 2 yıldır psikoloji 
odaklı kurumsal eğitimler veriyorum.

-Ne tür eğitimler veriyorsunuz?

-Psk. Uğur Sayal: Tamamen psikoloji odaklı iş 
eğitimleri veriyorum. Yani iş dünyasında yaşanan 
psikolojik süreçleri konuşuyoruz eğitimlerde. Temelinde 
kişinin kendini daha iyi tanımasını hedefliyoruz. Örneğin 
“Liderlik” konuşuyorsak, bir kişinin yönettiği kişiyle 
aralarındaki süreçten önce kendi iç dünyasıyla arasındaki 
sürece bakmasını sağlıyoruz. Örneğin, kurumsal hayatın 
içindeki pek çok kişi “Stresle Başa Çıkma” eğitimi almıştır. 
Tamamen psikolojik kuramlarla, bir anlamda terapilerde 
kullanılan tekniklerle konuşuyoruz biz stresi. Ya da 
“Zihin Detoksu” diye bir eğitimimiz var mesela. Kişinin 
kendi kendine yardımcı olabileceği çok basit teknikleri 
öğrenmesini sağlıyoruz. Bir anlamda, terapi odalarının 
kapılarını eğitim salonlarına açıyoruz.

-Peki ne fayda sağlıyor bu eğitimler?

-Psk. Uğur Sayal: Her şeyden önce kişinin kendini 
tanımasını sağlıyor. Bu bile başlı başına çok önemli 
bir kazanım değil mi? Ötesinde, iş arkadaşlarıyla 
yaşadığı problemleri farklı bir şekilde ele alma becerisi 
kazanıyorlar. İnsanları daha iyi analiz etmeyi, neden 
böyle davrandıklarını öğreniyorlar. Bakış açılarını 
değiştirmeyi öğreniyorlar. İş yerinde dolaylı kayıplar 
olarak da adlandırabileceğimiz “Presenteeism”in yarattığı 
açığın kapanmasını sağlıyorlar. Kurumlar en çok bu 
noktada fayda sağlıyor aslında.

-Presenteeism’i biraz açar mısınız?

-Psk. Uğur Sayal: Elbette. İş yerinde psikolojik 
devamsızlık da denen bir olgu Presenteeism. Yani 
kişinin aslında fiziksel olarak orada olmasına rağmen, 
potansiyelini tam olarak ortaya koymaması gibi 
açıklanabilir.

Presenteeism ile ilgili örnekler verebilir misiniz?

-Psk. Uğur Sayal: Örneğin iş arkadaşları ya da 
yöneticisiyle uzun bir zamandan beri süregelen ilişki ve 
iletişim problemleri yaşayan birisi motivasyon ve aidiyet 
gibi alanlarda bocalayabilir. Bu da işine odaklanmasına 
engel olur, normalde yapmayacağı hataları yapmasına 
sebep olur. Kişi o olumsuz ortamda kendisini var 
edemez. Bu noktada presenteeism olgusunu görebiliriz. 

Bunun sonucunda zor kişilerle iletişim 
kurmakla ilgili biraz daha bilgi ve 
kendisiyle ilgili iç görü sahibi olan kişi 
bu zorlukların üstesinden daha kolay 
gelebiliyor. Sonunda da daha huzurlu, 
daha verimli ve daha mutlu oluyor.

Presenteeism’e sebep olan başlıca 
nedenlerden birkaçı ise stresin doğru 
yönetilmemesi ve fark edilemeyen 
depresyondur. Depresyonun iş 
yerinde yansıması hemen göze 
çarpmıyor. Kişinin normalde bir 
saatte yaptığı işi odaklanamadığı 
için bir günde bitirememesi, eskiden 
olumlu olan ilişkilerinin bozulması, iş 
arkadaşlarından uzaklaşması, fiziksel 
olarak hasta hissetmesi, hafıza sorunları 
yaşaması, işlerin tamamlanması ile 
ilgili karamsarlık vs.. Bunlar hepimizin 
zaman zaman yaşayabileceği şeyler 
olsa da depresyonu olan kişi bunu 
uzun bir süre boyunca yaşar, kendi 
kendine bu sıkıntılardan kurtulamaz 
ve daha da kötüye gider. Bu da 
tam olarak psikolojik bir sıkıntının iş 
verimliliğine nasıl doğrudan etki ettiğini 
gösteren bir presenteeism tablosudur. 
Eğitim ve yeterli destek ile üstesinden 
gelinebilecek bu durum fark edilmediği 
ve önemsenmediği noktada hem kişi 
hem de kurum için büyük kayıplara yol 
açabiliyor. 

Kişinin iş yerine hiç gelmemesine 
oranla işinin başında olduğu 
halde çalışamamasının yol açtığı 
kayıp 7,5 kat daha fazla.

-Peki gerçekten işe yarıyor mu 
bu eğitimler?

-Psk. Uğur Sayal: Çok inandığım 

bir şey var. Herkes kendi kabı kadar 

dolduruyor. Bu hayatın her alanında 

böyle… Yanınızda gürül gürül bir 

çağlayan da aksa, damla damla 

yağmur suyu da aksa, sonuçta kabınız 

kadar dolduruyorsunuz. Eğitimlerde 

de öyle. … İnsanlar hep işte daha 
verimli olmak için gitmişler 
eğitimlere.. Kurumsal ruh sağlığı 
eğitimlerinde ise amacımız 
kişiyi mutlu etmek, mutlu olan 
insan zaten daha verimli oluyor. 
Uzun yıllar eğitim almış biri olarak da 

rahatlıkla söylüyorum, bu eğitimler daha 

kalıcı, daha etkili. Çünkü içeride bir 

yerlere dokunuyor. Bazen can yakıyor, 

utandırıyor, üzüyor, kaygılandırıyor. Bu 

da kalıcılığı artırıyor. Ama son noktada 

herkes iyi hissediyor. 

Bu eğitimlerde kullandığınız 
yöntemlerden kısaca bahsedebilir 
misiniz?

-Psk. Uğur Sayal: Ağırlıklı olarak 
interaktif bir şekilde geçiyor eğitimler. 
Tanışma faslımız bile uzun sürüyor, 
asıl sihir orada aslında… İnsanlar 
kendilerinden bir şeyler anlatmaya 
başladığı zaman grubun enerjisi de 
çok güzel oluyor. Birinin verdiği örnek 
diğerlerinin de içinde bir yerlere 
dokunuyor. Bilişsel Terapi ve Şema 
Terapi’den aldığımız teorik bilgileri 
hemen orada pratiğe döküyoruz, 
çeşitli ölçekler dolduruyoruz. Bizim 
çıkış noktamız geçmişimizi anlamaya 
çalışırken bir yandan da geleceğe 
dönük olarak bakış açımızı değiştirmenin 
bize nasıl faydalı olduğunu göstermek. 
Eğitimin asıl etkisi ise eğitimden 
sonra başlıyor. Bazı eğitimlerden 
sonra katılımcılarla birebir görüşmeler 
gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmeler hem 
eğitim sırasında paylaşılamayan örnek 
ve soruların üzerinden geçilmesine 
hem de o kişinin bundan sonrası için 
bireysel olarak hangi konulara nasıl 
yaklaşabileceği hakkında yönlendirme 
yapılmasına olanak sağlıyor.

… İnsanlar hep işte daha verimli olmak 
için gitmişler eğitimlere... 

Kurumsal ruh sağlığı eğitimlerinde ise 
amacımız kişiyi mutlu etmek, mutlu olan 

insan zaten daha verimli oluyor. 
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“Kurumunuz ruh sağlığınızı nasıl etkiliyor?”

Çalıştığım yerde insanlar birbirine karşı 
toleranslı ve iyi niyetli olduğu için bu 
beni rahatlatıyor, pazartesi sendromu 
yaşamamı engelliyor. (34, Kadın)

Binamız pek bir kasvetli içeri girmek 
istemiyor insan. Binlerce çalışan var 
ve çoğu 1 gün bile çıkıp da bir kahve 
içmemiş. Dünya görüşleri çok dar. 
Yaptığım iş ve aldığım maaş tatmin 
etmezken bir şeyleri paylaşamamak da 
beni iyice soğutuyor. (42, Erkek)

Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştığım 
ve çabalarım görüldüğü halde, mutlaka 
bir kusur bulunuyor ve kendimi her 
zaman yetersiz/eksik hissediyorum. Bu 
his neticesinde daha çok teslimiyetim 
sağlanmaya çalışılıyor. (37, Kadın)

Çalıştığım kurum, çalışanlarının iş dışında 
birer özel hayatı olduğuna inanmamakta 
direniyor. (32, Kadın)

İşyeri sahibiyim, her türlü olumlu/olumsuz 
gelişme ruh sağlığımı, davranışlarımı bire 
bir etkilemektedir. Kurtarın beni... (48, Erkek)

Değer vermek değerli görülmektir. İnsanı 
robot gibi değerlendirmemek, insanları 
yok saymamak, insanları tekil olarak değil 
bir aile olarak düşünmek ruh sağlığına 
olumlu katkıda bulunacaktır. (35, Erkek)

10 yıl Türkiye’de çalıştım,  5 yıldır da 
İngiltere’de çalışıyorum. Türkiye’de 
özel sektörde insanların özel hayatına 
karışılması verimi düşürüyor ve ekip ruhunu 
bozuyor. Patronun senden her aksam 
mesaiye kalmanı beklemesi, gün içinde 
çalışanların verimini düşürüyor. İngiliz 
firmasında özel hayata kimse karışmıyor 
ve 9-5 arasından sonra hiç bir şekilde 
e-mail ya da telefona cevap vermek 
zorunda kalmıyoruz. (42, Kadın)

Tv’de kameraman olarak çalışıyorum. 
Herkes birbirine saygılı ve bu da ruh 
sağlığıma pozitif katkı sağlıyor, ayda 2-3 
kere tv çalışanları, müdürle ve ailelerle 
birlikte yemek ya da eğlencede buluşuyor. 
(30, Kadın)

Duygularımı ve düşüncelerimi ifade 
edersem yer gök sallanır onun için 
susuyorum, üç maymunu oynamaktan 
gerçek maymuna döndüm... (42, Kadın)

İşimi seviyorum çünkü hiçbir siyasi 
görüşten etkilenmeden eğitim 
verebiliyoruz bu da bana doğru yerde 
olduğumu hissettiriyor. (34, Kadın)

Özel sektörde işe yeni başladım, inanılmaz 
enerji doluyum, işveren sağduyulu iyi bir 
işadamı haliyle şirket bomba gibi enerji 
veriyor ama bayan çalışanlar bu enerjimi 
alıyor. (37, Kadın)

Çalıştığım kurumda kendim olmama 

izin veriliyor. Kıyafetim, saçım, sakalım 

konusunda beni herhangi bir kalıba 

sokmuyorlar “ben” olmama tarzımla işimi 

yapmama izin veriliyor. Tekstil sektöründe 

çalıştığım için tarz bizim için çok önemli ve 

büyük ölçüde kendi tarzımı müşterilerime 

yansıtabiliyorum. Cinsel kimliğim açısından 

düşünülürse eşcinsel olmam çalıştığım 

firmada kimsenin umurunda değil.

Benliğimi yaşamama izin veriliyor. Umarım 

ülkemizdeki diğer yerel firmalara da örnek 

olur. (31, Erkek)

Özel sektördeyim. 10 yıldır aynı şirkette 

çalışıyorum. İş, hayatımın merkezi oldu. 

Tatilde dahi tamamen uzaklaşamıyorum. 

Her gün bir sürü telefon mailleşme alakalı 

alakasız bir sürü konuda aranmaktan 

bıkıyorum. Ayrıca patronlardan biri aynı 

zamanda arkadaşım da olduğu için ikisi 

bir arada çok zor gidiyor. 

Sosyal medyada paylaştıklarım bile 

tartışma konusu olabiliyor zaman zaman. 

Bunlara rağmen onları ailem gibi 

görüyorum sonsuz bir gönül bağım var. 

Tabii bu zaman zaman mutsuz olmamı 

engellemiyor ama ne yapalım hayat... 

(37, Erkek)

Kurumların çalışanlarla ilgili her zaman söyleyeceği çok şey vardır. 
Peki, çalışanlar kurumları için ne söylüyor? 

Çalışanlara sorduk Bu röportaj birçok kurumun çok ilgisini çekecek.

11 senedir özel bir şirkette çalışıyorum. 
panik atak oldum. Stres, görmezlikten 
gelme, beklentinin yüksek olması, hata 
yapacağım korkusu ile kendine güveni 
yitirme... Psikoloğum ile hayata güzel 
bakmayı öğreniyorum. Sonuç ortada. (33, 
Kadın)

Genelde çalıştığımız kurumlar ile ilgili 
olarak şikâyetler her zaman ön plandadır 
ama ben kendi adıma şanslı azınlıkta 
olduğumu düşünüyorum. Şirketim bana 
huzurlu bir çalışma ortamı sunuyor. 
En önemlisi maddi - manevi verdiğim 
çabamın karşılığını alıyorum. (35, Erkek)

Çalıştığım kurum ki bu bir üniversite, bana 
öğrencilerime sunabileceğimden fazla 
çalışma alanı, imkân ve esneklik sağlıyor. 
Esneklikten kastım belli, genel geçer 
kurallar dışına çıkarak, daha global, daha 
zengin (kültürel ve bilgi) ve daha dünya 
insanı yetiştirmem için her türlü özveride 
bulunuyor. Bu da ilk olarak öğrencilerin 
meraklı, hevesli ve istekli olmalarını, mutlu 
olmalarını, benim de bundan dolayı işimi 
daha çok sevmemi ve büyük bir şevk ile 
yapmamı sağlıyor. Yani beni mutlu ediyor. 
(34, Erkek)

Çalıştığım kurumla ilgili hiç bir problemim 
yok. Benden benim yapabileceklerim ve 
yapmakla sorumlu olduğum şeyler dışında 
bir şey beklenmiyor ve fazlası olursa bunu 
kendimi geliştirmek ve kendimle yarışmak 
için bir fırsat olarak görüyorum. 

Ancak, çalıştığım bazı insanların, özellikle 
gençlerin sürekli şikâyeti ve problemlerini 
halletmek için bir şey yapmadıklarını 
gördükçe, çalıştıkları kurumu sahiplenmek 
ve yaptıkları işe saygı duymak yerine 
sürekli kendi egolarını boş yere 
şişirdiklerine tanık oldukça, kendilerini 
geliştirmek yerine, burunlarını herkesin 
işine soktuklarını gördükçe motivasyonum 
düşmüyor ve hayal kırıklığına uğramıyor 
değilim. (46, Kadın)

Özellikle özel sektörde insanlar daha çok 
yarış atına benzetilmiş durumda ve sürekli 
bir yarış halindeler, her şey para olmuş. 
Samimi görünen iş arkadaşlığı ardında 
kazılan büyük çukurlar var ve bunun 
sebebi sadece ön planda olup daha çok 
para kazanmak, ruh sağlığının parayla 
ölçüldüğünü sananların sayısı hayli fazla.
(36, Erkek)

Sadece ceza sistemine dayalı ve 
çalışanları çoğunlukla erkek olduğu 
müddetçe, kamu ya da özel hiçbir kurum 
bir kadın çalışanı en önemlisi bir anneyi 
destekleyemez ve onun yükselmesini 
gerçekten istemez. (34, Kadın)

Çalıştığım avukatlık bürosunda, yoğun iş 
stresi ve ilgilendiğim davaların olumsuz 
bakış açısını iş yerinde yaşayamadığım 
için, farkında olmadan sinirimi özel 
hayatıma taşıyorum. Bu beni olumsuz 
etkiliyor. (32, Erkek)

Çalışma ortamım son derece eğlenceli, 
her türlü imkân ve rahatlık sağlanıyor. 
Ancak patronumun sinir ve stres problemi 
yüzünden bipolar olma eşiğindeyim. Bir 
gülüyor, bir kızıyor, bir seviyor, bir nefret 
ediyor. Valla altüst oldu bünyem, adrenalin 
alışkanlık yaptı diyebilirim. (27, Kadın)

Reprezantım, içime kapanık bir insan 
olmama rağmen, hayat beni bu mesleğe 
sürükledi. Kendimi ifade etme konusunda 
çekingen bir yapım var. Masa başı 
departmanda gayet verimli çalışırken, yeni 
patronum beni görüşmelere yollamaya 
başladı. Hem motivasyonum hem de 
performansım düştü, doktorların karşısında 
heyecanlanıyorum. İşimden atılmaktan çok 
korkuyorum. (25, Erkek)

Devlet dairesinde çalışıyorum, maaşlar 
düzenli yatsa da, emekliliğim garanti olsa 
da, bu düzen bana göre değil. Daha 
farklı bir şeyler yapmak istiyorum ama 
çevremdeki insanların monotonluğu ve 
yaşımın ortalama üstünde oluşu cesaretimi 
kırıyor. (40, Kadın)

Uluslararası bir firmada yöneticiyim, son 
derece profesyonel bir ortamdayım. 
Uluslararası çalışma sisteminin kattığı 
eğlenceli aktiviteler, maaş, prim düzeni, 
yükselme imkanı ve işimle birlikte bir şeyler 
öğrenme durumu beni çok motive ediyor. 
İşimi seviyorum. (32, Erkek)
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”
“ Çalışma Uçup Gidebilen Bir Alışkanlıktır; 

Bırakması Kolay, Yeniden Başlaması 
Zor Bir Alışkanlık.

Robert Hillyer



ÇALIŞANLARINIZIN PSİKOLOJİSİNE
KURUMUNUZUN İŞLEYİŞİNE

İYİ GELİYORUZ  :)


