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Herkes hikayesini kendi yazar, kendi yazdığı o hikayeyi yaşar.

Ayça Akın
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FARKINDALIK_________
Murat Kurt | Atom & Molekül Fizikçisi

Bir insan her zaman bir çiçek tohumu ya da bir meyve fidanı gibidir. Çiçek tohumları ya da meyve 

fidanları doğru mevsimde ve kendisi için uygun olan ekilme yöntemi ile ekilip, düzenli aralıklarla 

sulanırsa yavaş yavaş filizlenmeye başlar. Bahçesine sevdalı ve onların ruhu olduğuna inanan bir 

bahçıvan için bu süreç dünyaya yeni gelen bir bebeğin sevinci ve heyecanı ile neredeyse eş değerdir. 

Bahçıvan, büyük bir titizlikle filizlenmekte olan tohumun bakımını aksatmadan yapar. İhtiyacı kadar 

su verir ve güneş ışığı almasını sağlar. İhtiyaç halinde gerekli vitamin ve mineraller ile besler. Onun 

anbean büyümesine şahitlik ve ortaklık eder. Mutlaka karşılaşmışsınızdır; bir bebekten ya da sevdiği 

bir kadından bahseder gibi bahsederler çiçeklerinden ve fidanlarından. Eğer çiçekse, yeterli 

büyüklüğe ulaştıktan sonra saksını değiştirmek ister, onu beğenenlere dalından bir parça verir. 

Çoğaltır böylece sevincini ve heyecanını da...Eğer bir fidansa belirli bir süre meyve vermesini 

beklemez. Olgunluk çağına ulaşana kadar büyümesine engel olacak dallarını budar. Bir cerrah titizliği 

ile yapar bunu çünkü fidanının canının acıyacağını düşünür. Aradan yıllar geçer fidanı kocaman bir 

ağaç olmuştur. Her son bahar kendini yenilemek için soyunur ahlaksızca. Bir mevsim sonra makyaj 

yapar meyve habercisi çiçekleri ile. Bu bir erik, elma veya kiraz ağacı olabilir. Bir odun parçasından 

şeker ve renk fışkırır. Yeriz onları sulana sulana ağzımız. 

Yaşamı analojilerle anlamlandırmanın bu büyük kolâjı anlamak ve farkındalığımızı artırmak için 

gerekli olduğunu düşünüyorum. Var olan her şeyin yakın veya uzak birbiri ile ilintili olduğu fikri 

anlayış bütünlüğümüzü sağlayan bir tutkal gibi. Bu ilintiden öğreneceğimiz çok şey var. Anlatılanı ve 

ezberletileni yaşamak yerine bunun anlamını, kendi dışımızdaki varoluşlardan anlam bakımından 

devşirmek bizleri ve bizim dışımızdakileri değerli kılıyor.

Anne babamızı, ülkemizi, içine doğduğumuz yaşamın diğer sabitlerini seçmek elimizde değil. Daha 

vahim olanı yaşama gelip gelmek istemediğimizi de bilmiyoruz. Ne sebep, hangi itki bizi yaşama 

getiriyor, anne ve babamızı nasıl seçiyor bilmiyoruz. Sanırım yaşamda başlangıcı bu kadar sır dolu 

olan başka bir şey yok. Eğer inanışların güvende hissettiren etkisine sırtınızı dayarsanız bu sır sizi çok 

rahatsız etmiyor. İnanış gereği Tanrı böyle olmasını istediği için ve yaşamımız boyunca onun rızasını 

kazanmak için burada olduğumuzu biliyoruz. Neyse ki yüzyıllar öncesinin radikal söylemleri ve din 

üzerine yapılan yorumları yumuşadı da bugün inançların tavsiye ettiği davranışların profili değişti.  

Birçoğumuzun amacı sadece yaşamayı tercih etmiş gibi para kazanmak ve bu parayı harcamak 

üzerine kurulu. Sormadan, sorgusuzca ve acele ile hem kendimizi hem de yaşamımızı tüketiyoruz. 

Hızla farkında olmadan ceplerimiz gibi duygu ve düşüncelerimiz de boşalıyor. Oysa az önce de 

söylediğim gibi bizler birer fidan ya da çiçek değimliyiz bahçıvanının kendimiz olduğu. 

Bu bahçıvan titizliğini ne zaman kaybettik? Buna hızla değişen ve dönüşen dünya mı sebep oldu?

BAHÇIVAN TİTİZLİĞİ



FARKINDALIK_________

Kendi beden ve ruh sınırlarımıza kalın bir çizgi çekip neden ayırıyoruz kendimizi doğadan ve diğer 

insanlardan? Bu negatif ayrımcılığın bizden ne çok şeyi alıp götürdüğü aşikâr değil mi? Bu yok oluşa 

giden yolda kendimizi tekrar nasıl bulabiliriz ve en yakından en uzağa kadar çevremizle nasıl bir 

bütün olabiliriz? Sanırım burada biraz düşünmek ve belki de bir çiçeği ya da bir ağacı izlemek 

gerekiyor. 

Tam da şimdi, bu çağda, teknoloji insanı yemeden, insanın yerini alacak makineleri önümüze 

koymadan bir şeyler yapmalı. Aslında çiçek de, ağaç da, bahçıvan da biziz. Çiçek güneş ve su ile 

beslenir. Bizler kitaplarla ve şiirle besleniriz. Bakmayın siz midemizin sesine. O sadece yaşamın 

devamı için mekanik bir yakıt deposudur. Ağaçlar rüzgarı dinler ve onlara eşlik eder, dans ederler 

dallarıyla. Bizler müzikle ve şarkılarla iyileşiriz ve bir bedenin kalp atışlarını hissedecek kadar yaklaşıp 

bir diğerine dans ederiz. Böyle besleriz ruhumuzu. Çoğalırız birken bin, binken milyon oluruz.

Murat Kurt | Atom & Molekül Fizikçisi

BAHÇIVAN TİTİZLİĞİ



FARKINDALIK_________

Olumlu düşün!  

En sık duyduğumuz tavsiyelerden biri “olumlu düşün“ tavsiyesi. Olumsuz düşünmenin iyi 

hissettirmediği konusunda hemfikiriz. Ancak olumlu düşünmenin her durumda çok iyi olduğuna da 

inanıyoruz genel olarak. Peki gerçekten olumlu düşünmek her durumda iyi ve doğru mudur? Bu 

soruya tam olarak cevap verebilmek için öncelikle olumlu düşüncenin gerçekçiliğini sorgulamak 

önemlidir.

Hayatta saf şekilde olumlu veya olumsuz durumdan söz edemeyiz. Olumlu olumsuz yaşantılar birbiri 

içine geçmiş şekildedir. Olumlu durumların olumsuz tarafları, olumsuz durumların olumlu tarafları 

vardır. Hayat bu iki ucun arasında bir yerlerdedir çoğu zaman. 

Bu şekilde değerlendirdiğimizde, ya hep ya hiç tarzı iki uçlu düşüncenin ötesine geçmiş, düşüncemize 

üçüncü bir boyutu, gerçekçi düşünce boyutunu eklemiş oluruz. 

Gerçekçi düşünmek iki uç arasında daha üst düzey bir denge noktasıdır. Hem olumlu verileri hem 

olumsuz verileri birlikte görebilmek, iki yönde de aşırıya gitmemektir. Bakış açınız çok fazla olumlu 

veya çok fazla karamsarsa gerçeklikten uzaklaşmış olma ihtimaliniz yüksektir. 

Olumsuz düşüncelerde aşırıya kaçtıysak ihtiyacımız olan şey olumsuz düşünceleri sorgulamak, aşırı 

uçtan dengeye doğru gelmektir. Aynı şekilde olumlu düşüncelerde aşırıya kaçtıysak ihtiyacımız olan 

şey dengeye doğru gelip, gerçekçi ihtimalleri de göz önünde bulundurup yapılması gereken şeyler 

varsa yapmaktır. 

Olumlu düşünmek iyi hissettirmez mi?

Olumlu düşünme tavsiye edilirken vurgulanan temel nokta iyi hissettirmesidir. “Olumlu düşün, iyi 

hisset.” Doğruluk payı vardır bu tavsiyenin. Peki her zaman olumlu düşünürsek her zaman daha iyi 

hissetmez miyiz? Gerçekçi olmayı bir tarafa bırakıp olumlu düşünsek ne olur, ne kaybederiz diye 

düşünebilirsiniz. 

• Her şeyden önce güvenilmeyecek insanlara çok kolay güveniriz. Böylece hem zarara uğrar, 

hem de zamanla güven duygumuzu kaybederiz.

• Girmememiz gereken çıkmaz sokaklara girer, zaman kaybederiz. 

• Tedbir almamız gereken yerde tedbir almaz, elimizdekileri kaybederiz. 

• Olumsuzluğu önleme imkânımız varken geç kalır, etkimizi kaybederiz.

• İyimser beklentimiz gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı yaşar, zamanla umut etme yetimizi 

kaybederiz. 

Özgür Erdem Arıcı | Dr.Klinik Psikolog

OLUMLU DÜŞÜNEREK 
EVRENE OLUMLU MESAJ 
GÖNDERİR MİYİZ?



FARKINDALIK_________

Olumlu düşünürsek daha motive olmaz mıyız?

Olumlu düşünme motivasyonu anlık olarak etkileyebilir, ama böylesi bir iyimserlik toksik iyimserlik 

dediğimiz durumdur. 

Kısa süreli motivasyonun ve umutlanmanın bedelini, karşımıza çıkan olumsuzluklarda gereğinden 

fazla motivasyonumuzu kaybederek hatta karamsarlaşarak öderiz. 

Bazen ihtiyacımız olan motive olmak değil, önlem almaktır. Özellikle riskli durumlarda yapılması 

gereken, iyimser düşünmek değil, tedbirli davranmaktır. Toksik iyimserlik ise tedbir almamızın önüne 

set çeker, kendimizi korumamızı engeller. Çürük bir yerde yaşadığınızı düşünün örneğin. Tedbirli 

olmak istiyorsunuz. “Olumlu düşün neden deprem olsun, neden bina yıkılsın. Olumsuzu düşünüp 

çağırma“ diyorlar. Siz de “evet olumlu düşünmek gerek“ deyip önlem almadan orada oturmaya 

devam ediyorsunuz. İşte bu toksik iyimserlik denilen şeydir. Tedbir almaktan alıkoyan olumlu 

düşünce maddi manevi hayatımızın zehiridir. 

Olumlu düşünerek evrene olumlu mesaj gönderir miyiz?

Olumlu düşünmek eylemle desteklenmedikçe olumlu bir enerji üretmez. Kaldı ki tek başına olumlu, 

olumsuz olması da önemli değildir. Önemli olan aklımızdan geçen düşünceye inanmamızdır. 

Düşüncemize inandığımız an etki gücü olmaya başlar. Eyleme geçtiğinde etkisi hissedilir olur. 

Dolayısıyla inanmadığımız, ama sırf evrene olumlu mesaj göndermek için olumlu düşünüyor gibi 

yapmak kendimizi kandırmaktır aslında. İnanmadığımız bir olumlu düşünce ruh halimize fayda 

sağlamaz. Ortaya çıkan rahatlama geçici olur. En küçük bir meydan okumada iğne dokundurulan bir 

balon olduğunu hissederiz. Bu yüzden her şeyden önce kendimize karşı dürüst olmak esastır. 

Sonuç olarak;

Kendimizi kandırarak, pollyannacılıkla, akıl oyunları ve savunma mekanizmalarıyla olumlu 

düşünebilmek ve kısa süreli iyi hissetmek mümkündür. Ama uzun vadede ruh halimize iyi gelen ve 

psikolojik sağlığımızı korumamıza yardım eden gerçekçi düşüncelerdir. Olumlu düşünmek sadece 

gerçekçiyse ve gerçekten inanıyorsak güzeldir. Olumlu düşünmenin gerçekçi olmadığı bir durumda 

samimiyetsizce olumlu düşünmeye zorlamak hem etkisiz, hem anlamsız, hem zarar vericidir.  

İyi hissetmek amaç değildir, iyi hissetmediğimiz zamanlar da olacaktır ve olmalıdır. Ama kendimize 

karşı samimi olmak ve gerçekliğe uygun kararlar vermek önemlidir. Her zaman iyi hissetmek zorunda 

değiliz, ama her zaman gerçekçi ve samimi olmak zorundayız. Unutmayalım ki, gerçek bir acı sahte 

bir rahatlamadan iyidir. 

Özgür Erdem Arıcı | Dr.Klinik Psikolog

OLUMLU DÜŞÜNEREK 
EVRENE OLUMLU MESAJ 
GÖNDERİR MİYİZ?



İnsan denilen varlık her ne kadar mutlu, pozitif olma amacıyla bu amaca odaklı yaşasa da bu 
maalesef her daim mümkün değil. Hepimiz gün içinde duygudan duygudan geçiyor, kırgınlık, 
mutsuzluk, kaygı, öfke duyabiliyor bazen kontrol edemediğimiz duygu ve düşüncelerimiz bizi 
anksiyete, depresyona kadar götürebiliyor. 

Peki, ya duygularımızı kontrol etmeyi başarabilseydik?

Tara Brach, The Power of Awareness programında olumsuz duyguların yaşamımızı nasıl etkilediğini 
ve yaşam kalitemizi nasıl düşürdüğünü anlatmakla birlikte olumsuz duygularımızla yüzleşmenin 
dönüştürücü metodundan bahsediyor; R.A.I.N 

2000’li yılların başında bir grup Budist öğretmen tarafından paylaşılan RAIN yağmurdan sonra 
ferahlayan, serinleyen hava gibi zihnimizin de ferahlamasına yardımcı oluyor. Teknik, R.A.I.N yani 
«Yağmur» adını da buradan alıyor. Duygularımızı dönüştürebilmemiz onları fark etmemizle 
mümkün. R.A.I.N metodu da duygularımızla yüzleşmek ve onları dönüştürmek için 4 adımdan oluşan 
bir farkındalık tekniği. 

R – RECOGNIZE – Neler olduğunu fark et, duyguyu tanımla

Kendinizi gözlemleyin. Ne hissediyorsunuz, hissettiğiniz duyguyu yorum katmadan tanımlayın. 
– Mutsuzum, - öfkeliyim, - kırgınım, -endişeliyim…Bu duyguyu bedeninizde nerede hissediyorsunuz? 
Bu ilkel beyni devreden çıkarır.

A – ACCEPT – Kabul et, olmasına izin ver

Ne hissediyorsanız izin verin. Karşı koydukça o duyguyu daha da arttırırsınız. Elinizi duyguyu 
bedeninizde hissettiğiniz yere koyun ve duygunun akmasına izin verin. Yorum katmayın.

I – INVESTIGATE– İncele, araştır

Hissettiğiniz duygu size ne anlatmaya çalışıyor, onunla konuşun.

N - NON IDENTIFY – Kimliksizleştir

Duygularınızı (mesela öfke) «Ben zaten beceriksizim tekiyim» şeklinde tanımlamayın, 
kimliklendirmeyin. Duygularıız sadece deneyimlerin sonucunda ortaya çıkar ve deneyimler «siz» 
değilsiniz. Bu tür tanımlama yargılamayı getirir, yargılama  da olumsuz duyguları besler. 

OLUMSUZ DUYGULARINIZI
YÖNETİN

MINDFULNESS_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar



AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

Zihnimde entelektüel, felsefik, spiritüel sorgulamalar yapmayı severim. Her danışmanlık sonrası her 
seansımı tekrar zihnimde yaşar, danışanımın önemli cümleleri üzerinde bir kez daha düşünür, 
derinleşirim. Bu sosyal medya ya da mailime gelen mesajlar, yorumlar için de yaptığım bir şey.

Kendime ait olan zamanlardan birinde kahvemi içerken geçtiğimiz günlerde mailime gelen bir yorum
düştü aklıma.

Bir okur bir yazım hakkında düşüncelerini paylaşmış, mutlu oldum. Okumuş, bana ulaşmış ve zaman 
ayırıp o satırları yazmış.

Okuduğu yazımın bir bölümünde karşılıklı bir dialog var. O dialogda ise benim kendimi de katarak
anlattığım bazı şeyler, kullandığım bazı kelimeler…

Okur şöyle bir yorum yapmış; “Kırmak istemem, AMA(!) kendinizi anlatıp anlatıp ‘biz biliyoruz’
egosu yapmak…”

Kırılmadım tabii ki, tebessüm ettim. Çünkü biliyorum ki insan görmek istediğini görür. Bu okurum da 
görmek istediğini görmüş.

Yalnızca şu cevabı verdim; “Kişinin başarılarını egosal olarak kullanması ile kendini tanıması çok
farklıdır.”

Kahvemi içerken gelen mesaj ve verdiğim cevap üzerinde zihinsel bir sohbete daldım kendimle.

İnsanlar, “Başardım” demekten neden bu kadar çekinir? Bu kelimeyi neden sürekli baltalamak ister? 
Başarılan şeyler neden hep “mütevazilik” kisvesi altında küçültülür ya da yok sayılır? O başarıyı
parlatıp, diğerlerinin de ışığından faydalanmasını sağlamak, o ışıktan faydalanıp büyümek, çoğalmak
ve parlamak varken…

Ve insan neden sadece görmek istediğini görür? Aile midir suçlu, toplum mudur?

Elbette her birimiz doğduğumuz anda boş, içine henüz tek bir satır yazılmamış, bembeyaz birer
sayfaydık. “Aile” denilen bir yerde açtık gözümüzü. Önce buradan, ama doğru ama yanlış bir şeyler
öğrendik ki çoğu şey yanlış öğretildi. Çünkü onlar da yanlış öğretilmişti.

BULUN ONU VE 
ÖZGÜRLEŞTİRİN!



AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

Belli bir bilince sahip olana kadar sorgulayamazdık, ne doğru ne yanlış ayırt edemezdik çünkü
çocuktuk. Bize verileni almak zorundaydık.

Bir noktadan sonra ben ne aileyi suçlayabiliyorum ne de toplumu çünkü bir yerden sonra sorumluluk
kişinin kendisine geçiyor.

Eminim birçoğumuz ultra entelektüel ailelerde büyümedik. Şahsen ben büyümedim. Belki de 
birçoğumuzun anne, babası hayatında bir tane bile kitap okumadı. Hatta okuma, yazma bilmeyenler
de var. Ama bazılarımız belki hem çalıştı hem okudu bir şekilde o diplomaları aldı, kimi avukat oldu
kimi doktor kimi yazar…

Benim hikayemi bilen bilir medyadan, kitaplarımdan…Yaşadıklarım çok tatsızdı. Bu yaşananların
içinde bir çıkış yolu bulmak zorundaydım, nefes almak, varolabilmek adına. Ben kitaplarla buldum
yolumu. Kitaplar beni yazıyla tanıştırdı, yazı ise entelektüel, mesleki insanlarla. Yol yolu açtı, ama 
niyeti ortaya koyan bendim! Yola çıkması gereken bendim! Yola çıktım! Başardım! Kaybettim de! 
Başardıkça, kaybettikçe KENDİMİ TANIDIM!

Bir insanın ortaya niyet koyabilmesi için önce kendini tanıması gerek. Kendini tanıması için de 
başarması hatta kaybetmesi.

Okurumun mesajına dönmek istiyorum;

“Kırmak istemem, AMA(!) kendinizi anlatıp anlatıp ‘biz biliyoruz’ egosu yapmak…” demişti.

Ben şahsen kaleme aldığım o cümleleri okur tarafında olup okusaydım, “ego” olarak almazdım. 
Kendime ilham olarak alırdım. “O başarmış ben neden başarmayayım” deyip niyet, amaç ortaya
koyar, varsa bir hayat amacım ya da hedefim daha motivasyonlu yola çıkardım.

Çünkü “ego yapıyorsunuz” diyen kişinin yolu ve varacağı yer, “O başarmış ben neden
başarmayayım” diyenin yolu ve varacağı yer ile aynı olmayacaktır.

İnsanlar kendini tanımak için bile yola çıkmaktan korkuyor! Bu okurumun mesajından da anlaşılan
bilinçaltındaki öğretilmiş korkuları gibi. 

“Mütevazi ol”

“Bu egodur”

BULUN ONU VE 
ÖZGÜRLEŞTİRİN!



AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

vb. sözlerle hem ruhen hem yeteneksel hem de varoluşsal olarak söndürülüp, öldürülüyor insanlar. 
Kişi eleştirildiği için eleştirmeyi öğreniyor, yıkıcı eleştirmeyi “normal” olarak öğreniyor ya da bunu
kendinden kaçmak için kullanıyor.

Kendini tanıyan kişi karşısındaki kişi “başardım” dediğinde bunun egosal mı yoksa kendini
tanımaktan mı geldiğinin ayrımını çok iyi yapar. Çünkü kendini tanıyan kişi gerçek başarının, 
samimi “başardım” demenin aslında kendini tanımak olduğunu çok iyi bilir. Kişi kendinden bilir işi
misali…

Kendinizi tanımaktan korkmayın! Öz benliğiniz hala orada bir yerlerde. Sadece üzerinde katranlaşmış
tozlar var! Bulun onu ve özgürleştirin.

BULUN ONU VE 
ÖZGÜRLEŞTİRİN!



KURUMSAL



KURUMSAL_________

Merhabalar, sizlerle ilk sayıda kurumsal farkındalık hakkında genel bir değerlendirme yapmıştık,  

geçen sayıda konuşmaktan bahsetmiş ve önemini belirtmiştik. Bugün de yine iletişimde çok önemli 

olan BEDEN DİLİ hakkında önerilerimi paylaşacağım.

Beden dili, vücudumuzun duruşundan, mimiklerimizden ve göz hareketlerinden oluşan ve tüm bu 

oluşumları ile bize fiziksel ve zihinsel olarak iletişimimizde çok önemli yön gösteren bir iletişim dilidir.

Benim düşünceme göre bir kişi ile tanıştığımızda ilk defa kişi ile sözlü iletişim başlamadan önce 

onunla beden dili ile bir iletişim kurulmaktadır. Bu iletişim giydiği kıyafetten duruş şekline, göz 

temasından el hareketlerine kadar uzanan çok geniş kapsamlı bir durumdur. 

İş hayatımızda beden dilimizi doğru kullanmamız, başarımız için çok önem taşımaktadır. Ben beden 

dilinde en önemli duruşun öz güvenli beden dili olduğunu düşünüyorum.  

Peki, öz güvenli beden dili nasıl olur? Öz güvenli bir kişi öncelikle kendine ve fikirlerine güvenen, 

karşı taraf ile her konuda doğru iletişim kurabileceğine inanan kişidir. Bu kişinin beden dili de ayakta 

ise dik duruşlu, oturuyor ise geriye yaslanan ve dik duruşunu bozmayan bir yapıdadır. 

Beden dilimiz de her zaman karşı tarafa iletişim konusunda detaylar vermektedir. İsterseniz kısaca  

özetleyelim;

1. İletişimde beden dilinde göz temasında bulunmalıyız ve göz temasından kaçınmamalıyız. Karşı 

tarafta bu çok önemli bir imaj yaratır.

2. Duruş şeklimiz dik, kendine güvenen ve her konuda bilgi sahibi şeklinde olmalıdır.

3. Pandemi ile azalsa da ben yine belirtmek isterim ki iletişimde tokalaşmak, kişinin güvenini ve 

gücünü en doğru gösterme şeklidir. Karşı taraf ile tokalaşırken ne çok sert ne de çok yumuşak 

bir tokaşlaşma olmalı. Doğru ve kendimizi ifade eden tokalaşma olmalıdır. Çok güçlü sıkılan 

tokalaşmada karşı taraf kendini kötü ve eksik hissedebilir.

4. Beden dilinde benim son önerim kıyafet ve duruşdur. Giydiğimiz kıyafetler, beden dilimizi 

doğru anlatmamız da etkendir. Bu nedenle kendimize yakışan ve bulunduğumuz ortama uygun 

kıyafetler seçilmeli ve kendimize güvenmeliyiz. Kıyafetlerde kendimizi rahat hissetmemiz 

doğru beden dilini kullanmamıza da yardımcı olacaktır.

Doğru iletişimde bu yazımda sizlere beden dilimiz hakkında bazı bilgiler sunmaya çalıştım. 

Mevlana‘mızın çok sevdiğim  ve hepimizin bildiği aşağıdaki çok güzel sözü ile bitirmek isterim.

‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.’         

Her zaman dış görüntümüz, beden dilimiz ve konuşma dilimizin uyumlu olması dileğimle…

Sağlıklı nice güzel günler dilerim, sevgiyle kalın.

KURUMSAL 
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Yıllar önce hayatımıza giren CEO (Chief Executive Officer) kavramı pek çok şirkette genel müdürlüğün

yerini aldı. Zaman içinde buna CFO (finans) ya da CTO (bilgi teknolojisi) baş sorumluları da katıldı. 

Müdürlük, direktörlük gibi ünvanlar halihazırda hayatımızda olduğundan bu yöneticilik terimlerine

alışığız. Şimdilerde ise biraz tartışmalı hatta kimilerine komik gelen bir ünvanla karşı karşıyayız: CPO

(Chief Philosophy Officer) yani baş felsefe yöneticisi.

Mutluluk, iyi yaşam, terfi ve takdir takıntılı yerlerden biri de hiç şüphesiz Silikon Vadisi. Hani bir

sözcüğü çok fazla tekrar edersiniz de anlamını yitirir ya…Bağlılık, mutluluk, mükemmeliyet, 

operasyonel verimlilik gibi kavramların vazgeçilmez hale geldiği kurumsal dünyada bazı kavramların

içi de hızla boşalıyor. Bu mükemmeliyet takıntısının altından kalkmaları giderek zor olan Silikon

Vadisi yöneticileri, çareyi tüm bu beklentileri sorgulamakta bulmuş. Bunun için de sorgulama

konusunda uzman kişileri yani felsefecileri işe almayı uygun görmüşler.

“ ‘Nasıl başarılı olurum?’ diye sormaktansa ‘Neden başarılı olmalıyım?’ı sorgulamak daha önemli” 

diyen Andrew Taggart, iş hayatına atılan felsefe doktorlarından sadece biri. Uygulamalı felsefe

konusunda doktora sahibi olan uzmanlardan Andrew Taggart, insanların özel ve profesyonel

hayatlarını olabilecek en iyi hale getirmek için belli bir formül aramalarının sadece sefillikle

sonuçlanacağını ileri sürüyor. Taggart’a göre bu sadece Silikon Vadisi’nin ya da global kurumsal

şirketlerin değil, dünya üzerinde devam eden yaşamın ortak sorunu.

Andrew Taggart, profesyonel ve özel hayatı optimize edecek bir formül aramanın sadece sefillikle

sonuçlanacağını ileri sürüyor.

Başarı ve mutluluğu sorgulamak

“ ‘Nasıl daha iyi yaşarım?’ gibi yaşamın temeline dair sorulardan, ‘kurduğum start-up neye hizmet

etmeli?’ gibi daha pratik sorulara kadar her tür sorgulama bu makamın görev tanımı içinde yer

alıyor.“ HelloSign adlı start-up’ın kurucusu Joseph Walla, “kurucular için en önemli olan kendi

psikolojilerini sağlam tutabilmek. Felsefenin en yararlı olduğu anlar ise büyük dalgalanma anları” 

diyor.

SİLİKON VADİSİ’NDEN 
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Elbette bu yeniliğin herkes tarafından kabul edilmesi kolay olmamış. Y Combinator adlı start-up’ın

kurucusu Paul Graham, pratikte hiçbir işe yaramadığını düşündüğü felsefenin iş hayatında karşısına

çıkmasına tepki gösterenlerden. Ancak okulda aldığı felsefe derslerinin “nafileliği” ile daha faydalı bir

felsefe uygulamasını karşılaştırdığında felsefi düşüncenin gerçek hayatta etkili olabileceğini

kabullenmiş.

Start-up yatırımları giderek artan ülkemizde CPO ünvanı etkili olur mu ya da ciddiye alınır mı

bilinmez. Yine de bu gelişmeler, başarı ve mutluluk tanımlarımızı gözden geçirmek için iyi bir fırsat

gibi görünüyor.
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İş dünyasında "büyük istifa"dan sonra "sessiz istifa" akımı etkisini güçlendiriyor.

Çalışma modellerinin her zamankinden çok sorgulandığı pandemi sonrası dönemde “büyük istifa” 
dalgası dünyanın birçok yerindeki çalışanları etkisi altına almış ve şirketler arası yetenek
hareketliliğini artırmıştı. Şimdilerdeyse iş dünyasının odağında yeni bir kavram var: “sessiz istifa.”
Genel olarak kariyerlerinde yeni kapılar aralamak için görev tanımlarının ötesinde iş ve projelere
dahil olma gayretinde bulunan beyaz yakalıların, maddi/manevi tatmin olmadıkları işlerde uzun süre
çalışmalarını takip eden bir süreç olan sessiz istifanın en basit tanımı, “çalışanların görev
tanımlarındaki sorumluluklarını minimum gayretle yürütmeleri ve iş-yaşam dengelerini
önceliklendirerek bu tanımların dışındaki tüm sorumlulukları reddetmeleri.”

Youthall’un yükselen bu yeni akımın Türkiye’deki yansımalarını irdelemek için 18-50 yaş aralığında
yüzde 74,3’ü aktif çalışan 1002 kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, sessiz istifayı odağına alarak iş-
yaşam dengesi, şirket aidiyeti ve iş tanımlarının netliği gibi konu başlıklarını ele alıyor.

Kendini çalıştığı işyerine ait hissedenlerin oranı yüzde 18,5
Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 58,1’i çalışma hayatlarında iş-yaşam dengesini kuramadıklarını
belirtirken, sağlıklı bir denge kurabildiğini ifade edenlerin oranı yüzde 41,9 olarak karşımıza
çıkıyor. Çalışanların, bünyesinde çalıştıkları şirketlere aidiyet duygularının da sorgulandığı
araştırmada, hissiyatlarının dönemsel olarak değiştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 iken, işyerine
kendilerini ait hissetmeyenlerin oranı yüzde 33,5 olarak ölçülüyor. Çalıştıkları işyerine aidiyetlerinin
kuvvetli olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 18,5’le oldukça düşük.

Gençlerin yüzde 24’ü sessiz istifa sürecinde
İş tanımlarındaki bulanıklık, özellikle genç çalışanların en büyük sorunlarından biri. Çalışanların yüzde
64,4’ünün iş tanımını net bulmadığını belirttiği araştırma, yüzde 24’nünün sessiz istifa sürecinde
olduğunu, yüzde 46,6’sının ise bu sürece girmeye yatkın hissettiğini ortaya koyuyor. Yüzde 15’i 
yaklaşıma uzak olduğunu, yüzde 14,4’ü ise kavramın karşılığını bilmediğini ifade ediyor.
Yüzde 45,2 ile araştırmaya en yüksek oranda katılım gösteren 18-24 yaş bandının cevapları
incelendiğinde yüzde 13,2’sinin sessiz istifa sürecinde olduğu, yüzde 50,9’unun ise sürece girmeye
yatkın hissettiği ortaya çıkıyor. Bu da, akımın özellikle özgürlüklerine düşkünlükleri ve beklentileri
konusundaki netlikleriyle öne çıkan Z Kuşağı arasındaki yaygınlığını gösteriyor. Z Kuşağı üyeleri, sessiz
istifa sürecinde olduklarını yöneticilerine belli etmek konusunda da daha cesaretli davranabiliyor.

Sessiz istifanın en büyük nedeni: düşük maaş
Araştırmaya göre, sessiz istifa sürecindeki çalışanların başlıca gerekçeleri maaşlarının düşük olması. 
Yüzde 35 oranında verilen düşük maaş yanıtını, yüzde 21,7 ile iş-özel hayat dengesizliği, yüzde 15 ile
iş tanımının net olmaması, yüzde 14,2 ile kariyer yollarının kapalı olması ve yüzde 7,9 ile uzun mesai
saatleri takip ediyor. Tüm anket katılımcılarının ortalamasında çalışanları sessiz istifa sürecine
götüren en büyük neden düşük maaş iken, 18-24 yaş grubunda ilk sırayı iş-yaşam dengesizliği alıyor.
Araştırma aynı zamanda sessiz istifa sürecindeki kitlenin, hangi durumda normal çalışma rutinine
dönebileceğini de irdeliyor. Yüzde 35,8’in talebi yan haklarının ve maaşlarının düzenlenmesiyken, 
ona en yakın cevap yüzde 32,9 ile iş-yaşam dengesine olumlu etki edecek düzenlemelerin yapılması.

SESSİZ İSTİFA 
YAYGINLAŞIYOR 

_________
MediaCat
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22 Şubat 1788’de Danzig’de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Schopenhauer’ın babası
Heinrich zengin bir tüccar, kocasından 20 yaş küçük annesi Johanna ise özgürlüğüne düşkün, bencil, 
sosyal ortamlara meraklı bir kadındır. Anne ve babasından fazla ilgi göremeyen Schopenhauer 
felsefe tarihinin en karamsar filozoflarından biri olacaktır. Annesi yazılarında oğlunun
mızmızlığından yakınır, onun budala bir dünya ile insanın aczi üzerine sızlanışlarının sinirine
dokunduğunu belirtir. Annesine karşı duyduğu olumsuz hisler ilerdeki kadınlar hakkında olumsuz
düşüncelerinin çoğunun temelini oluşturacaktır. Schopenhauer, babasının dayatmalarıyla çocuk
yaşta iş yaşamına girer, ancak 1805’te babasını kaybeder. Babasının ölümü için kimileri kaza derken
birçokları intihar ettiği konusunda hemfikirdir. Schopenhauer, babasının ölümü üzerine duyduğu
acıyı Merhamet’te dolaylı olarak şu sözlerle ifade eder:

“En önemli acılardan birisi ise ölen babanın yasıdır. Ölen baba için yaşlılıktan ve hastalıktan dolayı, 
ölüm belki de bir kurtuluştur. Buna rağmen, oğul büyük acıyı duyar. Baba, çaresiz ve yardıma
muhtaç olabilir; hatta belki de oğluna büyük bir yük teşkil ediyordur. Buna rağmen onun ölümünün
ardından en çok üzülen kişi oğlu olmaktadır. İşte tüm bu anlattığım sebeplerden dolayı oğul, 
babasının ölümüne hıçkırıklara boğularak ağlar.”

Ailece Weimar’ a taşınırlar. Tıp eğitimi almak üzere 1809 yılında Göttingen Üniversitesi’ne kayıt
yaptırır. Tıp eğitimi almaya daha yeni başlamışken ilgisi bütünüyle felsefeye yönelen Schopenhauer, 
çok geçmeden Berlin Üniversitesi’nde felsefe eğitimi görür.

“Mutlu bir hayat imkansızdır; olsa olsa insanın ulaşabileceği en yüksek şey, kahramanca bir hayat
sürdürmektir.” (1915)

1807’de ilk gençlik yıllarında kendisinden 11 yaş büyük, hayran sayısı fazla olan Karoline Jagemann
ile girdiği aşk üçgeninde derin darbeler alır. 1813’te »Yeter Sebep İlkesinin Dört Farklı Kökü Üzerine» 
başlıklı tezini hazırlar. İlk çalışması olan bu eseriyle Jena Üniversitesi’nde doktora derecesi alır. 
Annesi, Schopenhauer’ın bu başarısından dolayı onu tebrik etmek yerine kitabın şifalı otlarla
ilgilenenler için yazılmış olacağını söyleyerek dalga geçer.

Yazar olan annesi sayesinde Goethe ile tanışır. Bu durum, 1813-1814 kışında kısa bir süreliğine de 
olsa Goethe ile düşünsel bir yoldaşlık kurmasına olanak tanımıştır. Schopenhauer onu şöyle
anlatıyor: “Sakin, hoş sohbet, nazik ve arkadaş canlısı. Adı sonsuza dek övgüyle anılsın!” Goethe ise
Schopenhauer için şunları yazıyor: “Genç Schopenhauer hayli garip ve ilginç biri gibi geldi bana.”

Schopenhauer 1816 yılında tamamladığı «Görme ve Renkler Üzerine (Über Das Sehn und Die 
Farben)» adlı incelemesini Goethe’nin renkler kuramından aldığı esinle yazdığını ve kitabının
Goethe ile aralarında bir mektuplaşma olduğunu da dile getirmiştir.

1818’de büyük eseri «İstenç ve Tasarım Olarak Dünya»yı (Die Welt als Wille und Vorstellung) 
yayımladı. İlerde çok satılacak ve bugün felsefi bir klasik olacak eser, ne yazık ki o dönemlerde hiç
satmadı. Kitabın ön sözünde şöyle yazar: “Tamamladığım bu yapıtı çağdaşlarıma ya da 
vatandaşlarıma değil, bütün insanlığa bırakıyorum. Yapıtımın değeri çok sonra anlaşılacaktır; hangi
biçimde sunulursa sunulsun iyinin kaçınılmaz kaderi budur.”
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Schopenhauer, eserini dört bölümden oluşan bir senfoniye benzetir.

“Genellikle ne istediğimizi, neden koktuğumuzu bilmeyiz. Kendimize bile itiraf etmeden hatta açıkça
bilince gelmesine bile izin vermeden bir dileği bağrımıza basabiliriz. Zihin bu konuda bir şey bilmez. 
Çünkü bizim kendimizle ilgili iyi bir kanımız bundan zarar görebilir. Ama dileğimiz yerine geldiğinde, 
sevincimizden (utana sıkıla) bunu istediğimizi öğreniriz. Bir şey yaparken ya da yapmazken gerçek
devindirici konusunda sık sık yanılırız. Bu durum sonunda bazı rastlantılar bize kendi gizini açıncaya
dek sürer.”

1820’de Berlin Üniversitesi’nde doçent olur ve ilk dersini verir, derse yalnızca 5 öğrenci katılır. Bu 
dönemde Schopenhauer 19 yaşındaki şarkıcı Caroline Richter Medon’a aşık olur. İlişki, aralıklarla 10 
yıl kadar sürer ama filozofun ilişkiyi resmileştirmek gibi bir niyeti yoktur: “Evlenmek, iki kişinin
birbirleri için iğrenç birer nesneye dönüşmelerini sağlamak üzere mümkün olan ne varsa yapmaktır.”

1831 yılında çıkan kolera salgınından Frankfurt’a kaçtığı zaman Caroline’nin başka birisinden olan
çocuğunu bırakıp kendisiyle gelmesini ister, kadın çocuğunu bırakmayı kabul etmeyince bir daha
görüşmezler.

1820’de «Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar»ı (Aphorismen zur Lebensweisheit) yazar.

“Çocukluktaki mutluluğa katkıda bulunan bir şey daha vardır, ilkbaharın başlarında nasıl ki tüm
yapraklar aynı renkte ve hemen hemen aynı biçimdeyseler; biz de ilk çocukluk yıllarımızda
birbirimize benzeriz, bu yüzden eşsiz bir uyum içindeyizdir. Ama ergenlikle birlikte farklılaşma başlar
ve bir çemberin yarıçaplarının arasındaki açıklık gibi giderek daha da büyür. Yaşamın ikinci
yarısından çok daha avantajlı olan birinci yarısını, yani gençlik yıllarını bulandıran, hatta mutsuz
kılan, yaşamda mutlu olmak gerektiği kesin varsayımıyla mutluluk peşinde koşmaktır. Umutların
sürekli hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmasının ve bunun sonucunda hoşnutsuzluğun ortaya çıkmasının
nedeni budur. Düşlenen, belirsiz bir mutluluğun hayali imgeleri, gözümüzün önünden keyfi
biçimlerde geçerler ve biz boş yere onların ilk görüntüsünü ararız. Bu yüzden gençlik yıllarımızda
konumumuzdan ve çevremizden, her nasıl olursalar olsunlar, çoğunluk hoşnut değilizdir.”
43 yaşındaki Schopenhauer evlenmeyi bir kez daha düşünmeye başlar. 17 yaşında güzel bir kız olan
Flora Weiss’ı bir partide etkilemeye çalışan filozof ona gülümseyerek bir salkım beyaz üzüm uzatır. 
Flora, günlüğünde bu olaydan şöyle söz ediyor: “Üzümleri yemek istemedim. Yaşlı Schopenhauer 
onlara dokunduğu için midem bulandı. Avucumu açtım, salkım yavaşça kayarak suya düştü”

1836’da yayımlanan «Doğadaki İrade Üzerine (Über Den In Der Natur)» adlı eserde istenç teorisini
geliştirir. Schopenhauer’e göre bilinçdışı gerçekler yani istenç, bilincin altında bastırılmış bir şekilde
mevcuttur. İstenç, bütün doğada bulunan doyumsuz hayati güçtür, her türlü duygu durumunu
istenç kavramıyla açıklayabiliyordu. Aklın denetiminde olmayan bu istenç, geçici tatminlerle veya
ulaşılamayan hayallerle, insanı hiçbir zaman dışına çıkamayacağı bir bıkkınlık ve acı döngüsüne
sokuyordu. Ona göre bu anlamsız, boş, acıyla dolu ve kötü hayattan kaçınmanın tek yolu vardı: 
İstencimizi öldürmek! Bu onu Hinduizm, Budizm gibi dünyevi bir yaşamdan el çekmeyi ve bir keşiş
gibi yaşamayı, başkalarına yardım etmeyi, mutluluğumuzu olabildiğince arttırmayı değil, acılarımızı
olabildiğince azaltmayı öneren bir yaşam şeklini önermeye yöneltti.
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1852’de yayımlanan «Kalıntılar ve Kırıntılar’da (Parerga und Paralipomena)» profesörlerin
aptallığından köpeğin iyiliğine, güzelliğin metafiziğinden manyetizmaya dek çok çeşitli düşüncelerini
ifade eder. 1841 yılında Frankfurt’a gelmiş olan ünlü İtalyan manyetizmacı Regazzini’nin deneylerini
izledikten sonra bu konuyla ilgilenmeye başlamıştır.

“Benim gibi yalın, üç beş öğeden oluşan bir felsefe dizgesi az bulunur. Böylece bu dizge bir bakışta
algılanıp kavranabilir. Bu durum onun temel düşüncelerinin tam birliğine, uzlaşımına dayanır. Bu da 
söz konusu felsefenin doğruluğunun uygun bir göstergesidir.” (Kalıntılar ve Kırıntılar)

Arthur Schopenhauer, müziğe hem yaşantısında hem de yazılarında yer verir. İnsanın, varoluşun
acısından sanatla özellikle de müzikle kurtulabileceğine inanır. Schopenhauer’a göre müzik, diğer
sanat dalları gibi bir duyguyu ya da bir düşünceyi simgelemez. Tersine müzik sevincin, üzüntünün, 
acının, ürküntünün, hazzın, şenliğin, erincin kendisini bir ölçüde soyut olarak dile getirir. Müzik, 
doğrudan o duygu ve düşüncenin kendisini bize sunar. Schopenhauer için müzik insanın içindeki
doğayı, bir ölçüde soyut olarak meydana getirir. Bu nedenledir ki müziğin diğer sanatlardan da farklı
ve daha evrensel bir dili olduğunu düşünür.

Schopenhauer’un kadın düşmanlığı, kadınlara nefreti, başta Nietzsche olmak üzere pek çok filozof
ve araştırmacıya konu olmuştur. Kadın düşmanlığına felsefi bir boyut getirdiği «Kadınlar Üstüne
Denemesi»nde şöyle der:

“Doğa, kadını varlık amacında başarılı olması için tıpkı diğer yaratıklar gibi gerekli silahlarla donatır. 
Ancak her zaman olduğu gibi tutumludur ve söz konusu silahları yalnızca gereken süre için verir
sonra geri alır. Erkekle çiftleştikten sonra zaten taşıdığı döl açısından tehlikeli olabilecek kanatları
dökülen dişi karınca gibi kuşkusuz aynı nedenle kadın da bir-iki doğumdan sonra tüm güzelliğini
yitirir.”

Şöhret kadınların Schopenhauer’a daha fazla ilgi göstermesini sağladıkça filozofun kadınlarla ilgili
düşünceleri de yumuşar. Önceden, “Kadınlar çocuk gibi aptal ve basiretsiz, yani tek kelimeyle koca
birer bebek oldukları için özellikle ilk çocukluk dönemimizde bize bakıcılık ya da öğretmenlik
yapmaya çok uygundurlar” diyen filozof artık kadınların egolarından vazgeçebilme ve kavrama
yeteneklerinden söz etmeye başlamıştır. Schopenhauer’ın felsefesine hayran olan ve Napolyon’un
soyundan gelen çekici bir kadın heykeltraş Elisabet Ney, 1859’un Ekim ayında Frankfurt’a gelerek
bir ay kadar filozofun evinde kalır ve onun bir büstünü yapar.

“Bütün gün evimde çalışıyor. Ben öğle yemeğinden dönünce kanepeye oturup birlikte kahve içiyoruz. 
Evliymişim hissine kapılıyorum.”

Schopenhauer gençlik yıllarından itibaren pratik hayata adapte olmakta zorlanmıştır. Bu uyum
sorununun kökeninde onun karamsar yapısı ve asabi ruhu yatmaktadır. Kendisine aşılmaz duvarlar
örmüş ve bu ördüğü duvarlar onun tamamen iç dünyasına yönelmesine sebep olmuştu. İçinde
yaşadığı ortamın sürekli ona kötülük vereceğini düşünmekte, bu sebeple kendisini dış dünyadan
soyutlayarak endişe içinde beklemektedir
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Yatak odasında daima bir silah bulundurmakta ve sahip olduğu değerli şeyleri odasının gizli bir
bölmesinde saklamaktadır. Daha da ileri giderek berberin usturayla boğazını keseceğini düşünerek
berberde tıraş olmaktan korkar.

Filozofun hiç aksatmadığı bir günlük rutini vardır. Sabahları 3 saat yazı yazar, 1 saat flüt çalar, sonra
beyaz kravatını takarak lokantada öğle yemeğine gider. Çok iştahlıdır. Yemek yerken büyük beyaz
peçetesini yakasına takar ve çevresindekilerle hiç ilgilenmez, ama kahve içerken ara sıra diğer
müşterilerle sohbet eder.

Schopenhauer bir dizi kaniş besleyip en yakın dostluklarını onlarla kuracaktır. Ona göre hayvanlarda, 
insanların sahip olmadığı bir zarafet ve yumuşak başlılık vardır. Üç sularında köpeğini de alarak Main 
Irmağı kıyısında 2 saatlik bir yürüyüşe çıkar, yürürken sürekli bir şeyler mırıldanır. Akşam operaya ya
da tiyatroya gider. Geç gelenlerin, durmadan hareket edenlerin ve öksürenlerin çıkardığı seslerden
deliye döner, en kızdığı ve dayanamadığı şey gürültüdür.

“Uzun zamandır şuna inanıyorum. İnsanın dayanabileceği gürültü miktarı ile zihinsel yetileri
arasında bir ters orantı vardır. Kapıyı eliyle yavaşça kapatmak yerine gürültüyle çarpan bir insan
yalnızca terbiyesiz değil; aynı zamanda bayağı ve dar görüşlüdür.”

1860 ilkbaharında soluk almakta güçlük çeker ve beslenme rejimiyle sağlığının yüz yıl yaşamasına
imkan vereceğini ileri sürmesine rağmen 21 Eylül günü 72 yaşında akciğer embolisinden hayata
gözlerini kapar.
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İyi aile yoktur. Ya da paradoks şu ki iyi aile, "İyi aile yoktur" düsturuyla hareket edebilen ailedir.
İnsanlar çocuk sahibi olduğunda farkında olmadan kendi çocukluğuna dair hisleri yaşar. Çocuğumuzla
ilişkimiz, anne-babamızla ilişkimizin devamıdır. Çocuğumuzla doğru bağ kurma, kendi çocukluğumuzu
ve içimizdeki çocuğu tamir etmekle olur. Her insanın içinde anne, baba, çocuk vardır ve güçlü psikoloji
aslında, içimizdeki çocuğun güçlü olduğu, saygı gördüğü psikolojidir.

İyi Aile Yoktur sadece anne-babalar değil, çocukluk geçirmiş ve kendisini daha iyi anlamak isteyen
her yaşta insan için yazıldı. Bu kitabın sunduğu farklı bakış açısıyla, neden acı çektiğimiz, sevilmeyi
neden isteyip sevgiyi kaybettiğimizde neden üzüldüğümüz, işlerimizi neden ertelediğimiz gibi
kendimize dair birçok şeyin altındaki nedeni yepyeni bir gözle, şaşkınlıkla keşfedeceksiniz.

İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde Psikanaliz yüksek lisansı yapan, Avrupa ve Amerika’da psikoloji
alanında konferanslarda tebliğler sunan ve çocukluk atölyeleriyle ebeveynlerle buluşan Nihan Kaya, 
yıllarca süren çalışmalarını bu kitapta derliyor.

(Tanıtım Bülteninden)

Kitapyurdu

"Birine karşı hissettiğimiz duygu ‘ona karşı hissetmemiz gerekenler’ diye önceden tarif edilmişse, 
onunla meselemiz bitmeyecek, hatta başlamayacaktır bile."
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ÖNERİYOR_________

İnsanların en korktuğu şeydir kendilerini keşfetmek, başkalarını keşfetmek ise cesaret gerektirir; 
derinlere dalma cesaretini. Çünkü çoğu insan kıyıdan izler manzarayı. Kıyıdan bakan keşfedemez. 
İnsanları tanımak da buna benzer. Derinlerine inmeyiz karşımızdaki insanın, ama aslolan oradadır. 
Yüzeyde olan yanıltır çoğu zaman. Bir meyve dışarıdan ağız sulandırabilir fakat içinden kurt da çıkabilir 
tadına doyulmaz bir lezzet de. Meyvenin içindekini tadabilmek için kabuğunu soymak, incilere ulaşmak 
için denize dalmak gerekir. İnsan keşfettikçe, her renge her lezzete açık oldukça gelişir ve her insan da 
keşfedilmeye değerdir. Armağan Çağlayan’da «Gör Beni», «Dur Bi Dinle» programlarıyla bunu 
yapıyor, hayatın içindeki her rengi her lezzeti önümüze koyuyor.
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