




İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

 “Hiç sebep yokken 
buzdolabının kapağını açıp 
domates ve hıyarlara boş boş 
baktıktan sonra; başka hiçbir 
şey yapmadan kapağı kapatarak 
bize bir şeyler anlatmaya 
çalışıyor olmalısın...”

Şu hayatta yaptığın her şeye 
bir anlam yüklemeyi bırak. 
Çünkü zaten anlamları var! 
Kahkahalarla gülerken bir 
anda ağlama krizine girmen; 
yolda yürürken ayağın taşa 
takıldığında dönüp o taşa sinirli 
bir bakış atman ya da konuşacak 
çok şeyin varken susman... 
Farkında olarak ya da olmadan 
yaptığın tüm davranışların bir 
anlamı olmalı. Çünkü “insan 
olmak” bunu gerektirir. O hâlde 
neden bu davranışları beraber 
incelemiyoruz?



Senin yerine doğabilecek milyonlarca 
karakter varken, eğer sen doğduysan...
Gerçekten özel bir insansın.1
Yaşadığımız süreçte hepimize mutlaka 
birileri “İyi ki varsın!” demiştir. Belki o kişiye 
unutamayacağı bir sürpriz yaptığın için; belki 
en zor anında onun yanında olduğun için; belki 
de sadece çok yakışıklı veya güzel olduğun 
için, bilemiyoruz. Bildiğimiz kesin bir şey var; 
o da bu dünyada olmanın bir nedeni var! Bu 
nedenleri araştırmak üzere insan davranışları 
bize çok şaşırtıcı bilgiler verebiliyor.

İnsanlar olarak biricik varlıklarız. Ne 
kendimizden önce aynı insan dünyaya gelmiş 
ne de sonra gelecek. Bu nedenle bizim yerimize 
doğacak tek bir insan bile yok. Diğer hiçbir 
insanda olmayan bize özgü niteliklerimizi 
anlamak için iç dünyamızı keşfetmemiz gerek. 
Bu keşif dış dünyayı keşfetmekten çok daha 
zevkli ve bir o kadar da geliştirici...



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...



Eğer biri, gülme krizine girmişken bir 
anda ağlamaya başlıyorsa...
O kişi hassas bir dönemden geçiyor 
olabilir.2

Hepimizin başına en az bir kere 
gelmiştir. O an ortada seni 
üzebilecek hiçbir şey yoktur. 
Arkadaşlarınla birbirinize 
yaptığınız şakalar, espriler havada 
uçuşur. En sonunda tüm bunların 
birikimiyle gülme krizine girersin. 
Kahkahaların havada uçuşurken 
bir de bakmışsın ki gözünden 
yaşlar damlamaya başlamış.  
Sen, bildiğin ağlıyorsun. Tüm 
o şakalar yerini ne ara hüzne 
bıraktı?

Çin felsefesi Yin Yang’a göre her şey kendi 

zıddını taşıyor. Tanımı biraz daha açmamız 

gerekirse, her iyiliğin içinde bir kötülük; her 

kötülüğün içinde de bir iyilik var. Yin, karanlık 

ve olumsuz tarafı simgelerken; Yang ise 

aydınlık ve pozitif tarafı simgeler. İç içe geçmiş 

bu kavramlar, gülme veya ağlama krizi gibi 

duygunun dışavurumunu yaşadığınız anlarda 

aniden karşınıza çıkıverir. Peki, bu senin 

yanında birinin başına gelirse ne yapmalısın?



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

O anki psikolojik sahayı 
tanımak, bu duygu değişikliğini 
sana doğru okutabilir.  
Ancak, o anki psikolojik saha; 
o kişinin hem geçmişinden hem 
geleceğinden hem de o anki 
biyo-psiko-sosyal faktörlerin 
etkileşiminden kaynaklı bir 
ürün olduğu için bilimsel 
olarak teşhis koymak oldukça 
zor oluyor. Kahkahaların bir 
anda gözyaşlarına dönüşmesi, 
bütüncül bir bakış açısı ile 
anlaşılabiliyor. Arkadaşının 
yanında olman, onu anlaman 
ve onunla biraz daha vakit 
geçirmen, ona kendisini iyi 
hissettirebilir. Sözün özü; O’na 
sosyal destek olmalıyız.



Eğer biri buzdolabının kapağını açıp bir 
süre anlamsızca bakıp kapatıyorsa...
O kişi bir anlam arayışındadır.3

Sadece karın doyurmak amacıyla 
yapılmadığı çok açık! Öyle 
olsa zaten 2 seçenek var... Ya 
buzdolabından bir şey çıkarılıp 
yenir; ya da buzdolabında bir 
şey yoktur ve başka bir çare 
düşünülür. Ama buzdolabının 
kapağını açıp, içeri anlamsızca 
bakıp kapağı geri kapatmak; bu 
esnada hayata dair bambaşka 
şeyler düşünmek ve bunu 
günün muhtelif zamanlarında 
gerçekleştirmek biraz 
düşündürücü.



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Anlam arayışı insanın 
en önemli amacı... 
Buzdolabında amaçsızca 
aranmaktan tutun 
da; farkında olmadan 
ayaklarının insanı herhangi 
bir yere alıp götürmesine 
kadar, bilinçsizce yapılan 
birçok davranışın asıl 
nedeni, anlam arayışıdır. 
Bizim için anlamlı olan, 
önem verdiğimiz, bizi 
doyuran bir iş yaptığımızda 
zaman çok çabuk geçiyor; 
sevmeden zoraki yaptığımız 
bir işte harcadığımız birkaç 
dakika ise bize seneler gibi 
geçmek bilmez bir zaman 
dilimi hâline geliyor. Bu 
nedenle önce kendini iyi 
tanımalı ve özüne uygun, 
yeteneklerin, ilgin ve 
değerlerin doğrultusunda 
davranmalısın.



Eğer biri istediği şeye ulaştıktan sonra 
artık eskisi kadar istemiyorsa...
O kişi geçmişten gelen bambaşka bir 
şeyin eksikliğini yaşıyordur.
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Üniversite sınavını kazanınca muhteşem 
bir dönemin kapısı da sana açılmış 

olacak. Titiz ve yoğun bir çalışma dönemi 
boyunca sen de bunu başarmayı o kadar 

istedin ki... Ama bir dakika, bunu ilk 
deneyimleyen kişi sen değilsin. Dünyada 
her yıl milyonlarca kişi bu kapıyı açıyor. 

Peki, kapı açıldıktan sonra ne oluyor? 
Bu seni sonsuza kadar mutlu etmeye 

yetecek mi? Yoksa Can’ın bisikleti gibi 1 
ay sonra sıradan bir şey olup çıkacak mı?

10 yaşındaki Can’ın
sahip olduğu takdirde onu çok 

mutlu edecek bir isteği vardı: bir 
bisiklet. Babasının ona karnesindeki 
notların iyi gelmesi durumunda bir 
bisiklet sözü de vardı. Can, tam bir 
sene boyunca bu muhteşem hediye 

için çok çalıştı. Sahip olduğunda 
dünyada ondan daha mutlu bir çocuk 

olmayacaktı. Alındıktan 1 ay sonra 
ise bisiklet, yaklaşık 5 gündür hiç 

sürülmemiş biçimde bahçede  
öylece duruyordu.



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Beynimizde ödül sistemi var. İstediğimiz bir şeyi 
elde edince ödüle ulaşılmış oluyor ve doyum 
sağlanıyor. Aynı uyaran bir sonraki ulaşmada 
yeterli dopamin salınımını uyarmıyor. Bu 
nedenle ödüle tolerans gelişiyor. Aynı doyumu 
elde edebilmek için daha yüksek düzeyde ödül 
alınması gerekiyor. Farklı bir açıdan incelemek 
gerekirse de; bir şeyi isterken onun peşine 
düşmenin heyecanı var. İnsanın bir zamanlar 
avcı olduğunu hatırlayalım. İşte bu iz sürme 
davranışının bir uzantısı olarak bazı kişilerde 
bir şeylere karşı istek oluşuyor. 

Başka bir deyişle amaç ulaşmak değil, 
yolculuk oluyor. Bu kişiler için asıl amaç, 
yolculuğu tamamlamak olduğu için; 
bir şeyi elde ettiğinde, aslında başka bir 
yolculuğa çıkmak istiyor.



Eğer biri film olduğunu bildiği hâlde 
korku filmlerinden korkuyorsa...
O kişi çocukluğuna iniyordur.5

Bu noktada; milyonlarca korkak 
insandan biri olarak, söyleyeceğimiz 

iki çift laftan sonra edineceğin bilgiyle 
diğerlerinden bir adım öteye geçmende 

hiçbir sakınca yok. Bilgi ve duygu 
birbirinden farklı beyin bölgelerinin 

işlevi. Duygular kendiliğinden ortaya 
çıkıyor. Korkuların oluşumunda bilinç 

dışı düzenekler ve çocukluk anıları 
önemli yer tutuyor. Çok masum olduğunu 

bildiğin hâlde ipek böceğini eline 
almaktan ürkebilirsin çocukluğunda. Bu 

durumda bir an için o sevimli oyuncak 
bebeğin canavarlaşmasından ürkmen 

kadar doğal bir şey de yok. Ayrıca film 
yapımcıları da iyi çalışıyor. Küçükken 

baktığın herhangi bir nesneyi zihninde 
sana zarar verebilecek bir yaratığa 
dönüştüren sen; elbette büyüyünce 

filmlerde karşılaştığın o metal yığını 
canavarlardan korkacaksın. Neyse ki 

film en fazla 135 dakika...

Sevimli bir oyuncak bebek bir anda 

canlanır, büyür ve korkunç bir huy 

edinip biz masum insanlara  
saldırmaya başlar. Ya da mekanik 

bir canavar, sebepli sebepsiz tüm 

şehri talan eder. Biz bilet parası 
verip sinemaya girerek bu enteresan 

yaratıklardan korkarız. Üstelik sadece 

bir sinema filminden ibaret olduğunu 

bile bile!



Farklı bir yaklaşımla da bu durumu 
şöyle açıklayabiliriz:
İzlediğimizin bir film olduğunu bize 
söyleyen, bilincimizin ta kendisi. İç 
sesimiz ya da zihnimiz bize “Sen bir 
film izliyorsun.” diyor. Ancak film 
izlemek koku ve tat duyusu dışında 
tüm duyularımızın ve beynimizin 
diğer alanlarının işin içine girdiği bir 
deneyim. Filmi izleyip anlamamızı 
sağlayan, beyindeki görme korteksi, 
işitme korteksi ve bunları birleştirip 
bütün bir deneyim hâline getiren beyin 
alanları. Bu alanlar, önüne sunulan 
bilgileri gerçek ya da gerçek dışı 
olarak ayırt etmeden “dış dünyadan 
gelen veriler” olarak işliyor ve sonuçta 
yanılıyor. Geçmiş kayıtlarla şimdi bu 
izlenenlerin kayıtları eşleşince, kişinin 
bütünlüğünü tehdit edebilecek bir 
durum olduğu yorumu yapılıyor. 

Bu yorumu yapan şey ise, beyindeki tehdit 
ve tehlike algısının yönetilmesiyle ilgili 
yapı olan amigdala. Amigdaladaki faaliyet 
artışıyla tehlike alarmları çalıyor ve 
kişinin stres yanıtları devreye giriyor. Kalp 
daha hızlı atıyor; ağız kuruyor; avuç içleri 
terliyor ve göğüs sıkışıyor. Bedenden gelen 
bu duyumların beyinde yorumlanması, 
korku algısının artmasına sebep oluyor. 
İşte hepimiz, bu yüzden film olduğunu bile 
bile korkuyoruz.  İnsanı Anla;

Dünyayı Değiştir...



Eğer biri aldatıyorsa...
O kişi büyük bir bencillik içindedir.6

Dünyanın en güzel aşk hikâyesi sonsuza kadar 
sürebilecekken, hayal kırıklığı yaşatan final 

beklenmedik zamanda geldi. Çünkü kötü kalpli 
eş, aldattı. Peki, hiç düşündün mü; neden insan 
sevdiğini aldatır? Ya da insan, genel olarak niye 

aldatır?

Aldatmanın pek çok sebebi var aslında. Aldatan 
birey, eşine artık rahatlıkla erişebiliyor ve diğer 

kişiler ona “daha cazip” görünebiliyor. Duygu 
durum bozukluklarında duygu kontrolsüzlükleri ve 
irade azalmaları oluyor. Kendini ve sınırlarını net 
şekilde tanımlayamamış kişiler de aldatabiliyor. 

Bencil kişilik yapısındaki kişiler de aldatmaya yatkın 
olabiliyor. Bu büyük bencillikle, eşinin yaşayacağı 

ızdıraba karşı maalesef duyarsız kalabiliyor.

“Severek evlendiler. Gözleri 
başka kimseyi görmüyordu. 

Onlarınki tam da masallardaki 
aşk hikâyesiydi. Sonsuza kadar 

mutlu yaşayacaklardı. Ama 
eşlerden biri, diğerini aldattı. 

Ayrıldılar.”



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

???

İnsanlar ilişkilerde mutsuz, tatminsiz, yalnız, anlaşılmamış hissettiklerinde; yaşadıkları yoksunluğu başkalarıyla gidermek isteyebiliyor. Tatminsizlik duygusal, cinsel, entelektüel ya da arkadaşlık alanlarıyla ilgili olabiliyor. İlişkilerindeki güçlükleri aşmak için çaba göstermek zor geliyorsa; daha önce bunları aşmak için yapılan denemeler başarısız olmuşsa; eşinden ayrılmaktan korkuyorsa; çocuk sahibi olmak ya da maddi bağımlılık gibi ayrılmayı güçleştiren durumlar varsa; dürüst biçimde ilişkiyi sonlandırmak yerine aldatmaya yönelme olabiliyor. 

Öfkelerini dışa 
vurmaktan korkan ama 
eşlerine aslında öfkeli 
ve zarar vermek isteyen 
kişiler de aldatabiliyor. 
Her ne sebeple olursa 
olsun; aldatmanın 
aslında hiçbir haklı 
gerekçesi olmadığını, 
aldatanın kendine de 
zarar verdiğini ayrıca 
belirtelim…



Eğer biri yalan söylemeye hiç gerek 
olmadığı hâlde yalan söylüyorsa...
O kişi zarar görmekten çok korkuyordur.7

Halbuki Ayşe, annesinin kendisine küçük bir uyarıda 
bulunduğunu söylese ne değişecekti? Hasan kedisi 
olmayan insanların da gayet sorunsuz yaşadığını bilmiyor 
muydu? Ali erkenden uyuduğu hâlde bütün gece çalıştığını 
söyleyerek dünyayı mı kurtardı? Hayır! Peki, neden hiç 
gerek olmamasına rağmen bu insanlar yalan söyledi?

“Annem dün bana korkunç bir tokat attı.” 

(Annesi ona küçük bir uyarıda bulundu.)

“Kedime en pahalı mamadan alıyorum.” 

(Kedisi yok.)

“Bütün gece çalıştım.”  

(Akşam olmadan uyudu.)



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Bazı insanlar zarar görme riskini olduğundan 
büyük algılar. Örneğin, bir sinek görüp arı 
görmüş gibi tepki gösterirler. İçine girdiği 
zor bir durumda çok fazla zarar göreceğini 
düşünebilirler. Yalan söyleyerek zararı azaltma 
çabası içine girilir. Ancak yalan ortaya 
çıkınca alınan hasar ne yazık ki daha büyük 
olur. Kısacası, aslında yalana hiç gerek 
yok. Neden söyledikleri kısmı ise, yine 
bu insanların duygularıyla ve ailedeki 
iletişim şekliyle alakalı…



Eğer biri saçıyla ya da bıyığıyla 
oynuyorsa...
O kişi konsantrasyonunu kaybetmemeye 
çalışıyor olabilir.
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Saçla oynama konusunda insanlar çok 
haklı. Çünkü herkes masajı sever. Evet, 
aslında saçla oynamak bir nevi masaj etkisi 
yaratıyor. Ya da bir şeye konsantre olmaya 
çalışma konusunda, saçla oynamak farkında 
olmadan insana kendini iyi hissettirebiliyor.

Tekdüze işler rahatlatıcı. Masaj yapmak, 
tespih çekmek, kalem çevirmek, stres 
topu ile oynamak gibi tekdüze işlerden 
bahsediyoruz. Elektrikli süpürgenin sesi, 
ağlayan bebekleri susturabiliyor mesela. 
Berberde makasın monoton sesi ve tarağın-
makasın düzenli şekilde saç derisine teması 
da rahatlatıcı; hatta uyku getirici bir etki 
oluşturabilir. 

Saç ya da bıyığa bu 
şekilde düzenli şekilde 

dokunmanın da rahatlatıcı 
bir özelliği var. Sıkıntılı ve 
stresli durumlarda, elimiz 
otomatik olarak saça ya da 
sakala gidiyor; yapacak bir 

şey yok.



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

???



Eğer biri durduk yere kendi dudaklarını 
yiyorsa...
O kişi sıkıntısını azaltmaya çalışıyordur.9
İstemsizce yaptığımız hareketlerden 
biri de kendi dudaklarımızı 
yemek. Bunu yapmayanlardansan, 
dudakların senin gibi bir sahibi 
olduğu için çok şanslı. Peki, ya 
sürekli dudaklarını yiyenler? Neden 
bunu yapıyorlar?

Tahmin edeceğiniz gibi bunun sebebi 
açlık değil. Tamamen sıkıntı ve 
stres. Sıkıntı ve stres altında yapılan 
rahatlatıcı bir işlev olarak algılanıyor. 
Hatta bazı kişilerde bu faaliyet; 
tırnak yeme, tırnak kenarı koparma, 
sivilcelerle oynama gibi davranışlarla 
da destekleniyor.

Bu monoton işle sıkıntının bir miktar 
azaltılması amaçlanıyor. Ancak, 
yapılan bu faaliyetler sıkıntı ve stresi 
gidermediği gibi, zamanla dudak 
dokusunu deforme ediyor; tırnakların 
tahriş olmasına neden oluyor... 
Ayrıca dudak yemek,  bu kişilerde 
bir kısır döngüye de neden oluyor. 
Dudaklar yendikçe kalınlaşıp çatlıyor; 
çatladıkça tekrar yeniyor. 



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Sonuç olarak sıkıntı ve stresi 
gidermek için dudak veya tırnak 
yemek yerine, başka girişimlerde 

bulunmak gerekiyor. Çünkü 
bedenin, duyguların için 

harcanmayacak kadar değerli. 
Tıpkı duyguların gibi...



Eğer biri size nedensizce 
sinirleniyorsa...
O kişi sorunlarını içine atıyordur.10
Arkadaşınla markete ekmek 
almaya giderken bir anda sana 
sinirlenip seni yarı yolda bıraktı. 
Eşinle birlikte ne güzel akşam 
yemeği yiyordun ki, birden sana 
sebebini anlamadığın şekilde 
laf sokmaya başladı. İşini her 
zamanki düzende yaptığın hâlde, 
patronun o işi beğenmediğini 
sert bir şekilde dile getirdi. Bu 
insanların derdi ne? Bu şiddet 
nereden geliyor böyle?



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Üst üste gelen küçük stresör faktörler 
ve uyarıların birikmesiyle patlamalar 
oluyor. Her küçük stres kaynağının o 
sırada çözüme kavuşturulması gerekiyor. 
Ancak bunu yapamayan ve sıkıntılarını 
içine atan kişilerin hiç sebep yokken öfke 
patlamalarına girdiğini görüyoruz.

Çevrende bu davranışı 
gözlemlediğin birileri varsa, 

onlara vakit ayırıp dertleşerek bu 
durumu; en azından bu durumun 
seni ilgilendiren tarafını çözüme 

kavuşturabilirsin.



Eğer biri, o paketteki tüm çekirdeği 
tamamen bitirmeye uğraşıyorsa...
O kişi, doyuma ulaşmaya çalışıyordur.11
Ne kadar lüks bir menü olursa olsun, yemek 
yemenin birincil nedeni karın doyurmaktır. 
Herhangi bir içecek içmenin temeli de 
susuzluğu gidermektir. Konu aslında çekirdek 
için de geçerli. O da aslında bir yiyecek ve 
biz onu yiyerek doymak isteriz. Her ne kadar 
literatüre “yemek” yerine “çitlemek” eylemiyle 
yerleşmiş olsa da  çekirdekte de durum aynı.



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

???

Ay çekirdeği, her birinde çok 
az miktarda lezzetli taneler 
barındıran bir gıda. O taneye 
ve verdiği lezzete ulaşmak 
için çaba harcanıyor. Fakat 
sonucunda elde edilen doyum 
çok yetersiz oluyor. Doyumu 
artırmak için hemen hızlıca bir 
diğer ay çekirdeği de çitleniyor. 
Bir türlü arzu edilen doyum 
düzeyine ulaşılamıyor çünkü 
bu çekirdekler gerçekten çok 
küçük. Bu şekilde ardışık şekilde 
çekirdek çitleniyor. En sonunda 
paket bittiği anda bile henüz 
yeterli lezzet doyumu elde 
edilememiş bir şekilde kalınıyor. 
Ortamda bir paket çekirdek daha 
yoksa, gerçekten çok şanslısın.



Eğer biri ağlıyorsa...
O kişinin tek nedeni hüzün olmayabilir.12
Canın yandığında, bir yakınını 
özlediğinde, efkârlandığında 
ağlamışsındır. Ama ağlama 
eylemi sadece bu tip hüzünlü 
durumlarda gerçekleşmiyor. 
Çok istediğin bir hedefe 
ulaştığında, çok korktuğunda 
hatta bazen gerçekleşmesini 
çok istediğin hayalleri 
kurarken bile ağlamış 
olabilirsin. Zihnini yoklarsan 
hatırlayacaksın o anlarını.

Ağlama en çok hüzün duygusu 
ile ilişkilendiriliyor. Ancak 
her tür duygu ağlamaya 
neden olabiliyor. Refleksif 
şekilde gözyaşı bezleri 
harekete geçiyor ve sempatik-
parasempatik sinir sisteminin 
uyarısıyla gözyaşı salgısı 
başlıyor. 

Bu durumda ağlayan birine 
rastladığında, onu teselli 
etmeden önce anlaman 
gerekiyor. Belki de bir yarışmada 
birinci geldiği için ağlıyordur, 
kim bilir?



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...



Eğer ağlamıyorsa...
O kişi, katı bir kişiliğe sahip olabilir.13
Bazı insanlar, gerçekten ağlayamaz. Hatta 
uğraşıp ağlayamayanlara da rastlayabilirsin. 
Çevrene bir göz atarsan, mutlaka birilerinin 
ağladığına hiç rastlamadığını fark edeceksin. 
Ama neden? Neden ağlayamıyor, hiç düşünmüş 
müydün?

Ayrıca geçmişte büyük ruhsal travmalara maruz 
kalmış ve travma sonrası stres bozukluğu 
gelişmiş kişilerde de hissizlik ve ağlayamama 
görülür. Şizofrenlerde de duygusal küntlük 
vardır. Ağlayamadıkları gibi gülemezler de. 
Tabii, ağlayamayan herkesin “sorunlu” olduğu 
gibi bir anlam da çıkarma bundan. 

Kişilik yapısı katı olan 
insanlar da kolay 

ağlayamaz. Bunda geçmiş 
yaşantısı, alışkanlıkları 
ve değerleri etkili oluyor 

olabilir.



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...



Eğer o sevgililer çok sık tartışıyorsa...
İlişkiyi ayakta tutmaya çalışıyordur.14

Sürekli tartışıyorlar, kavga 
ediyorlar; ama hâlâ beraberler. 
Anlaşamıyorlarsa neden 
ayrılmıyorlar? Dışarıdan 
gözlemlediğimizde çözüm bu kadar 
basit. Ama o iki kişiden birinin 
yerine kendimizi koyduğumuzda 
ilişkinin patolojik çekim boyutuyla 
tanışıyoruz.

Bazı insanlar arasında 
patolojik bir çekim 
bulunuyor. Hem 
birbirlerini çok istiyorlar 
hem de geçinemiyorlar. 
Sorun kimde, diye 
düşünmeye gerek yok. Bu 
ilişkilerde sorun genelde 
çift taraflı. Her iki kişinin 
de kişilik yapısında bazı 
olumsuzluklar var. 



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Ayrıca bu sorunlar yüzünden sadece partnerle değil; hemen hemen herkesle iletişim sorunu yaşıyorlar. İyi geçindikleri kişilerse genellikle sadece kendisi gibi olan kişiler oluyor.



Eğer biri hep daha iyisini ya da fazlasını 
istiyorsa...
O kişi, mükemmeliyetçi biridir.15
Maddi olanaklar ya da başarı 
aynen alkol ya da uyuşturucu 
maddeler gibi bağımlılık 
yaratabiliyor. Bazı insanlar, 
gerçekten bir türlü doymak 
bilmiyor. İki top dondurma yerine 
üç top olsun. Hatta, üç de yetmez 
beş top olsun... Maaşına bin lira 
zam yapıldı. Ama neden o zam iki 
bin olmasın? Neden daha fazla 
evi, arabası olmasın? Hep daha 
fazlasını istiyorlar. Bu kişilerde 
bir tür bağımlılık hâli gelişmiş 
gibi oluyor. Bu kişilerin yakın 
çevresindeki kişiler bir süre 
sonra tükeniyor ve bu insanlar 
çok geçmeden “yalnızlıkla” 
tanışıyor.



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Bilişsel psikolojik danışma yaklaşımı, 
insanları mutsuz eden bu “hep daha 
fazlasını isteme” düşüncelerinin 
çürütülmesini, mükemmeliyetçi 
ve irrasyonel bakış açısının yerini 
rasyonel düşüncelerin almasını 
öneriyor. İki top dondurma da,  
bin liralık zam da, bir evde kiracı 
olarak yaşam da bu şekilde 
aslında bizi gerçekten mutluluğa 
eriştirebiliyor.



Eğer biri trafikte çok öfkeleniyorsa...
O kişi, hiperaktif olabilir.16

Hiperaktif kişiler trafiğin hızlı  
akmasını ister. Her ne sebeple olursa olsun, 

beklemeye dayanamazlar ve çok sabırsızdırlar. 
Eğer trafik sıkışırsa ya da önünde giden sürücü 
yavaş hareket ediyorsa aşırı tepki verebilirler. 

Eğer trafikte Sevgi Hanım gibi bir durumda 
kalırsan ve İhsan Bey gibi sebepsiz yere 

sinirlenen biriyle karşılaşırsan;  
o kişinin hiperaktif olabileceğini

anlayabilirsin.

İhsan Bey 37 yaşında. İşi gereği arabasıyla 
şehrin en kalabalık noktalarına belirli 
aralıklarla gitmesi gereken biri. Sevgi Hanım 
ise 36 yaşında. Çok sevdiği yeğenini okuldan 
almak üzere arabasıyla trafiğe çıktı. Bu iki 
farklı insanın yolu, o gün otobanda kesişiyor. 
Sevgi Hanım kırmızıda durduğu anda, İhsan 
Bey tam arkasında kornaya basmaya başlıyor. 
Sevgi Hanım, kornaya neden basıldığını merak 
ederek arka tarafına bakıyor ve İhsan Bey’in 
arabanın içinde bağırıp çağırdığını fark ediyor. 
Anlam veremiyor; o adamı bu trafikte bu denli 
sinirli yapan şey ne olabilir ki...



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Öte yandan, trafikte olmak kısıtlılık, 
tehlike ve tehdit içerir. Örneğin trafik 
sıkıştığında işine ya da başka bir yere geç 
kalma ihtimalin artar. Bu ihtimal senin 
işten atılma korkusu duymana ya da 
nişanlın bekliyorsa onun terk etmesinden 
korkmana sebep olabilir. Ya da birilerini 
bekleteceğin için suçluluk hisleri devreye 
girer. Önündeki engeli aşabilmek istersin 
ancak bilirsin ki ne kadar istesen de trafik 
sorunu, kendi başına çözemeyeceğin bir 
sorundur ve bu sebeple korku ya da suçluluk 
gibi duygularını giderebilmek için sorunu 
çözemediğini görür; seni kısıtlayan bu 
durumdaki çaresizlik sonucu öfkelenirsin. 
Bu tıpkı bir çocuğun annesi “Hayır dondurma 
yiyemezsin!” dediğinde duyduğu gibi bir 
öfkedir. Başka bir deyişle sınır konulmasına 
tahammülü düşük kişiysen, sen de trafikte 
daha kolay öfkelenenlerden biri olabilirsin. 
Tıpkı İhsan Bey gibi...



Eğer biri size dedikodu yapıyorsa...
O kişi, kendisinden uzaklaşıyordur.17

Melih, küçük bir mahallede yaşayan genç bir erkek. Yaşadığı 
mahallede hemen herkesi az çok tanıyor. Melih’in mahalleli 
hakkında bildiği, akıllara zarar çokça bilgi var. Mesela, karşı 
komşusunun karısına yeni bir tencere takımı aldığını biliyor. 
Melih’e bunu üst komşusu anlattı. İki sokak aşağıdaki 2 yıllık 
evli çiftin ayrılmak üzere olduğunu biliyor. Melih’e bunu evin 
karşısındaki bakkal anlattı. Mahallenin girişinde oturan bir çiftin 
çocukları olacak. Melih’e bunu mahalleden bir arkadaşı söyledi... 
“Bilmese de olurdu” seviyesindeki tüm bu bilgileriyle Melih, 
dedikodudan beslenir olmaya başlamıştı. Ama neden bu insanlar 
sürekli dedikodu yapıyordu?



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Sürekli başkası hakkında konuşan bu 
mahalleliler, aslında kendilerinden 
uzaklaşıyorlar. Bu da insanın 
kendine yabancılaşmasını ve 
sonuçta da sağlıksızlığı doğuruyor. 
Bu nedenledir ki Yunus Emre 
“kendini bilmeyi” öneriyor; Gestalt 
terapisti, farkındalığı artırmak 
için dedikodu yapana “Biraz da 
kendinizden bahseder misiniz, ne 
hissediyorsunuz?” diyor... Sahi, o 
mahalleliler dedikodu yaparken 
sence kendilerini nasıl hissediyor?  



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Eğer biri gereksiz yere alınganlık 
yapıyorsa...
O kişinin öz güveni eksik olabilir.18

Acaba o hakareti sana mı etti? 
Seni yeterince sevmiyor mu? Seni 
neden o buluşmaya çağırmadılar? 
Facebook’ta o imalı şarkıyı senin 
için mi paylaştı? Bu alınganlık 
nereden geliyor böyle? Neden 
alıngansın?

Yukarıdaki sorularımızı üzerine 
alınmaman dileğiyle açıklayalım. 
Alınganlığın altında benlik saygısı 
düşüklüğü yatar. Çözüm olarak 
O’na önerebileceğimiz öz saygıyı 
yükseltici etkinlikler vardır.  
Kendisini tehlike altında gören 
ve benlik gücü azalmış kişiler, 
adeta havadan nem kapar. Her 
sözden, her bakıştan anlam 
çıkarır ve kendisi ile bir ilişki 
kurar. Çevresindekilerin kendisine 
sözleri ya da davranışları ile zarar 
verebileceği endişesini taşırlar. 
Bu kişiler çok hassas, narin ve 
kırılgandır. Sakın alınma, biz 
alıngan kişilere söylüyoruz bunları.



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Eğer biri aşırı derecede alışveriş 
yapıyorsa...
O kişi, dürtülerine hakim olamıyordur.19

Bir kadının asla yeterince ayakkabısı yoktur. O hâlde hemen alalım. Bir 
erkeğin asla yeterince gömleği yoktur. O hâlde hemen alalım. Güzel bir 
çanta. Daha dün almıştık ama bugün de alalım. Fazla mal göz çıkarmaz 
sonuçta. Teknolojiyi takip etmek de lazım. En yeni akıllı telefonlar, 
tabletler; hepsi bizim olsun. Hepsi!

Olmasın bizce. Eğer sürekli şekilde alışverişten 
keyif alma durumu var ise bunun altında bir 
doyumsuzluk (dürtü bozukluğu) yatıyor olabilir.  
Alışverişin ihtiyaçları giderecek şekilde ölçülü 
yapılması gerekiyor. Eğer bu ölçü kaçıyor ve kendini 
durduramıyorsan mutlaka dürtülerine hakim 
olmada güçlük çekiyorsun demektir. İhtiyaçlarınla 
harcamalarını dönemsel olarak karşılaştırdığında 
eğer harcamalarının açık ara yukarıda olduğu bir 
grafikle karşılaşıyorsan; kendini kontrol etme 
zamanın da gelmiştir.



Eğer biri, insanı anlıyorsa...
O kişi, dünyayı değiştirebilir.20

Karşındaki kişi aslında neden kahkaha atıyor? Ya da 
aslında neye sinirli; neden rahatsız? Az çok tahmin 
ediyorsun belki ama anlam da veremiyorsun. Çünkü 
rahatsız olduğu şey aslında sana göre gayet normal. 
Sinirlendiği şey aslında o kadar da sinir bozucu değil. 
Kahkaha atıyor ama bunda da gülünecek o kadar da 
komik bir şey yok ki sana göre...

Ne kadar değerli bir insan olduğunu biliyorsun değil 
mi? Çevrene bir baksana. Zor zamanlarında yanında 
olan insanlara, ailene, birlikte gülüp eğlendiğin 
arkadaşlarına. Bu kadar insanın hayatında olmasının 
en büyük sebebi ne, biliyor musun? Tabii ki en büyük 
sebep, sensin. Senin karakterin, anlayışlı oluşun... 
Sen onları anlıyorsun. Ne zaman üzgünler, neden 
ağlıyorlar, neden gülüyorlar, neye kızabilirler...



İnsanı Anla;
Dünyayı Değiştir...

Farkındasın, değil mi? 
Sen insanları anlayabiliyorsun. 
Dünyayı değiştirebilme gücünü 
de bundan alıyorsun. Sakın ipin 

ucunu bırakma! 
İnsanı anla; dünyayı değiştir...

Sonuçta iyi artarak dünyaya iyiler hakim olacak.

Tüm bu davranışlarının altında, aslında senin görebildiğinden çok başka bir 
anlam gizli olabilir. İşte aslında onu anlayabilsen, sen de o içtenlikle onunla 
birlikte kahkaha atabilirsin pek tabii. Ya da kızdığı şeyin aslında ne olduğunu 
anlayabilsen, belki onun sinirlerini yatıştıracak ilacı da vereceksin. Sen onu 
anlayacak ve onun daha “iyi” biri olmasına yardım edeceksin. O da tıpkı senin 
gibi bir başkasını anlayacak ve daha “iyi” biri olmasına yardım edecek.
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