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Herkes hikayesini kendi yazar, kendi yazdığı o hikayeyi yaşar.

Ayça Akın
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FARKINDALIK_________
Alıntı

Boş Kayık

Bir keşiş manastırdan uzakta kendi başına meditasyon yapmaya karar verir. Kayığa atlayarak gölün
ortasına demir atar ve gözlerini kapatıp meditasyonuna başlar. Birkaç saat sonra başka bir kayığın
kendi kayığına çarptığını hissederek, içinde oluşan öfkeyle gözlerini açar. Meditasyonunu yarıda
kesmeye cesaret eden kişiye patlamaya hazır bir şekilde gözlerini açarken çarpan kayığın boş
olduğunu görür. Büyük ihtimalle başıboş olduğu için gölün ortasına sürüklenen bir kayıktır. 

İşte o anda keşiş benliğinin farkına vararak kurtulur. 

Öfke kendi içindedir, sadece dışarıdan bir etki onu açığa çıkarır.

O andan sonra ne zaman biri onu öfkelendirse kendisine “diğer insan sadece boş bir kayıktır.” diye
hatırlatır.

Öfke Kontrolü

Bir Zen öğrencisi öğretmenine yaklaştı: “Kontrol edilemeyen bir öfkem var. Bunu aşmama yardım
eder misin?”

Zen ustası sordu: “Hmm bu garip. Bana öfkeni gösterebilir misin?”

“Şimdi olmaz.”

“Neden olmasın?”

“Birdenbire ortaya çıkıyor.”

“Öyleyse gerçek doğanın bir parçası olamaz” dedi usta. “Öyle olsaydı, bunu göstermekte hiç zorluk
çekmezdin! Neden sana ait olmayan bir şeyin seni endişelendirmesine izin veriyorsun?”

ZEN HİKAYESİ
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İlişki durumunuz nasıl?

İlişkilerinizde nelere önem verirsiniz mesela?

Çoğunlukla bu soruya karşılık gelen yanıtlar daha çok “beklentiler” içeren yanıtlar oluyor ve insanlar, 
“karşımdakinden şunu beklerim, bunu isterim, şöyle olmasını arzu ederim, tercihim şu yöndedir” gibi 
daha ziyade karşı taraftan gelmesi muhtemel yaklaşımlara odaklanılır.. 

Oysa ki, içeriği ve türü ne olursa olsun tüm ilişkiler “çift taraflıdır” ve kesinlikle şu kural geçerlidir; 
Etki nispetinde tepki.

İstisnalar ayrı tutulmak kaydıyla tüm ilişkilerin oluşumunda ve sinerjisinde bu yasa şaşmaz bir 
mekanizmadır ve aktif olarak işler.

Dolayısıyla bazen yanlış sularda avlanmaya çıkarız ve ya eli boş döneriz ya da beklenmedik 
durumlarla karşılaşabiliriz. Neden bu açıklamayı yaptım? Zira beklentiler vermemiz gereken ya da 
ilişkideki rolümüze dair sorumluluklarımız veya aslında bizim karşımızdaki kişiye ne şekilde ve ne 
oranda etki ettiğimiz gerçeğinin önüne bir perde olmaktadır. O yüzden bazen yanlış soruların doğru 
yanıtlarını kovalamakla harcarız zamanımızı. (Doğru soru sormakla ilgili dergimizin bir önceki 
sayısında Murat Kurt, “Doğru Soru Sorma” başlıklı yazısını okumanızı öneririm)..

Öncelikle, hatırımızdan çıkarmamamız gereken en önemli husus; Tüm ilişkiler, iki taraflıdır ve iki 
tarafın mimarlığı ile “ilişki” dediğimiz bina kurulur.. 

Tam on üç yılı geride bıraktım profesyonel koçluk ve danışmanlık mesleğimde. Sayısız seanslar, 
seminerler, eğitimler ve kamplar organize ettik ve seanslarımın çoğunluğu, ilişkilere yönelikti. Genel 
olarak şunu fark ettim, insanların, en çok da “ilişki” alanlarında ciddi sorunlar yaşadığına tanık oldum 
ve buranın yani “ilişkilerimizin” bizim en zayıf karnımız olduğunu anladım. Türü farklı da olsa tüm 
ilişkiler bizim varlık sahnesinde “biz” olabilmemiz ve “kendimizi” inşa etme safhasında belki de en 
önemli birkaç yapıtaşımızdan biridir. Dolayısıyla ilişki yönetimini ya da ilişkilere koçluk sürecini 
yaşamımızda etkileşim kurduğumuz tüm insanlarla olabildiğince dengeli ve sağlıklı kurmamız her 
şeyden evvel kendi selahiyetimiz ve kendi iyiliğimiz için elzemdir.

Bu konuda dünya çapında ün yapmış Washington Üniversitesi psikoloji profesörü 
John Mordechai Gottman’ın şu tespitini çok anlamlı bulmakla birlikte eğitimlerimde mutlaka değinir 
ve paylaşırım. Der ki profesör; “İnsan doğası, karşınızdaki kişinin sizi anladığını hissetmediğiniz 
sürece o kişiden gelen tavsiyeleri kabul etmenin neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor.”

O kadar net ve nokta atışı ki bu tespit ve yorum koçluk ve mentörlük sürecim boyunca hemen her 
defasında doğruluğuna tekrar tekrar tanık oldum ve de deneyimledim. İşte bu nedenle “bağ 
kurmanın” tüm ilişkilerin odağı ve bir ağacı besleyen kökleri misali ilişkilerin ana beslenme kaynağı 
olduğunu fark ettiğimden bu yana gerek kendi kişisel yaşamımda ve gerekse seans çalışmalarımda 
öncelikle ve acilen “bağ kurmaya” odaklanıyorum.

İLİŞKİLERDE BAĞ 
KURMA SANATI

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar
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Esasında bu başlı başına bir eğitim konusu olmakla birlikte bu yazımda, “bağ kurmanın” hayati 
önemine özellikle dikkatinizi çekmeyi hedefledim. Zira bu “köprü” kurulmadıktan sonra sal veya 
karşılıklı kayıklarla yapılacak taşımalar hem çok zaman kaybı ve aynı zamanda ciddi zarar ve kayıplara 
neden olmaktadır. Bu yüzdendir ki, önceliğiniz “bağ kurmak” yani sağlam bir “köprü” oluşturmak 
olmalıdır ki karşılıklı “alışveriş” hem sağlam bir zeminde ve hem de sürdürülebilir bir şekilde keyifli ve 
de verimli olagelsin.

Amerikalı kadın hakları savunucularından ve hatta öncülerinden aktivist Frances Willard (1839 –
1898) şöyle der; “Hız kazanabileceğim durumlarda ilişkilerdeki sürtünmelerden dolayı zamanımı 
boşa harcayamam!” Nasıl? Oldukça mantıklı ve etkili, değil mi? Bu gibi sözleri bu denli etkili kılan ise
yaşanmışlıklardan ve deneyimlerden damıtılmış ve rafine edilmiş olmasıdır.

Hiç düşündünüz mü hayatımızda ilişkilerden dolayı ne kadar da zaman ve enerji kaybı yaşadığımızı? 
Öyle ya belki de yılları geride bıraktıkça “zaman” kavramının kıymeti çok daha iyi anlaşılıyordur ve o 
yüzden insan artık o eşsiz ve paha biçilemez olan zamanını çok daha ulvi ve değerli alanlarda 
harcamayı seçiyordur. En azından kendi adıma ben bunu tercih ediyorum. Zira işim tamamen zamanı 
etkin kullanmayı gerektiriyor ve kayıp giden zamanın hiçbir şekilde telafisi olmuyor. İşte bu yüzden 
özellikle de bu konuyu seçtim bu yazımda ki bağ kurulamadan yapılan hiçbir iletişim gerçek manada 
amaca hizmet etmiyor ve hatta tersi kayıplara ve yaralara neden oluyor. Oysa ki kaybedecek ne bir 
enerji ve ne de bir zaman dilimimiz yok artık öyle değil mi? 

Bu konuda aydınlatıcı ve hatta cidden dokunaklı olduğuna inandığım bir şiri, Amerikalı aktris Meryl
Streep’in “Kırk Yaş Farkındalığım” başlıklı şiirini şiddetle öneriyorum.

Bu “kafein” bazlı “uyarıcı” etkideki şiirden sonra size, “bağ kurmanın” neden bu kadar hayati 
derecede önemli ve elzem olduğunu çok daha iyi fark ettireceğini düşündüğüm bir deneyden 
bahsetmek istiyorum. 

Deneyin adı 2. Frederick deneyi.

Roma’nın Alman kökenli imparatoru II. Frederick insanların doğuştan getirdiği dili merak eder. Şöyle 
ki; “Şayet, içine doğduğu toplumun diline maruz kalmasa yeni doğan bebekler büyüdüklerinde hangi 
dili konuşurlar?”

İşte bu soru, onu sonradan “korkunç” diye yaftalanacak bir deney yapmaya sevk eder. Çocukların, 
toplumun onlara öğretecekleri dilin dışında doğuştan getirdikleri bir dil var mıydı? Eğer çocuklara 
konuşmayı öğretmezsek büyüyünce nasıl bir iletişim yöntemi kullanırlar ya da ne konuşurlar?

İmparator bir talimat verir ve tebasından toplattığı 50 bebeği denek olarak saraya getirtir. 
Bebeklerin bakımından sorumlu olan bakıcılar bebeklerin sadece altlarını değiştirip, mamalarını 
vermekle yükümlüdürler. Bebeklerle hiç konuşmadıkları gibi onların yanında kendi aralarında da 
konuşmazlar ve göz teması da kurmazlar. Sadece fizyolojik yaşamsal ihtiyaçları karşılanır. 

İLİŞKİLERDE BAĞ 
KURMA SANATI

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar
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Deney belirli bir süre devam etse de asla arzu edilen bir sonuca ulaşılamaz ve bebeklerin nasıl bir 
iletişim yöntemi kullanacakları öğrenilemez! Çünkü bebeklerin tamamı konuşacak yaşa gelmeden 
hayatlarını kaybeder. Ne acı verici bir sonuç ama değil mi?

Peki, neden böyle oldu dersiniz? Sizce bunun sebebi ne ola ki?

Şöyle ki…Yıllar yıllar sonra yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar göstermiştir ki bebeklerin bu 
şekilde ve bu süreçte ölmelerine neden olan şey beyindeki hipokampus merkezi imiş. Bebeklerle 
iletişim kurulmadığı için bebeklerin beynindeki hipokampus hücrelerinin “iletişime dayalı” 
uzantılardan mahrum kaldıklarından dolayı birbirleriyle o bağları kuramayan hücreler ve dolayısıyla 
da yeni anlamlar üretemeyen beyin bir negatif çekirdek inanç geliştiriyor ve “istenmediğini” 
düşünüyor.

Hal böyle olunca da bu mesaj tüm sinir sistemine yayılıyor. Yeni snaptik bağlarla ve yeni “bilgilerle” 
güçlenmesi gereken ve gelişmesi gereken beyin bundan mahrum kaldığı için bireyin (bebeğin) ihtiyaç 
duyduğu diğer beyinsel salgılamaları zamanla durduruyor. Netice itibariyle hayatla “etkileşim” 
kuramayan bebeklerin yavaş yavaş ölümleri gerçekleşiyor. 

Bu tansiyon yükseltici deneyin sonucundan da anlıyoruz ki, “konuşulmayan, kucaklanmayan, 
öpülmeyen, sevilmeyen, oynanmayan yani halis muhlis ilgi görmeyen o bebek ya fiziken hiç 
yaşamıyor ya da biyolojik olarak yaşasa da hiçbir zaman gerçekten yaşadığını hissedemiyor. 

Hiç fark ettiniz mi bilmem, gerçek ve samimi ilgi ve sevgiyle büyüyen bireylerin özgüven ve özdeğer 
anlayışları ile bundan mahrum kalarak büyüyen bireylerin psikolojik olarak birçok sorunlar 
yaşamalarını. Bunu fark ettiniz mi? 

Bir koç ve danışman olarak ben, mesleğimden dolayı özellikle de ailede başlayan bu eksik ilgi ve 
sevgiden kaynaklanan travmaların ve de “ruhsal yaraların” nelere yol açtığına hatta o kadar ki 
cinsiyet ve cinsel eğilim ve tercih farklılığına kadar gittiğine çok kez tanık oldum.

Anlayacağınız değerli okurlar, “bağ kurmak”, yani insan ruhuna doğru uzanan sağlam bir etkileşim 
ağı oluşturmak tahmin bile edilemeyecek kadar önemli ve etkilidir her birimizin yaşamında.

İşte şimdi kendi ilişki anlayışınızı tekrar gözden geçirerek yaşamınızda bir şekilde rol alan gerek aile 
bireyleri, çocuklarınız, ebeveynleriniz, eşiniz ya da kardeşlerinizle gerek iş-mesai çevresindeki ve 
gerekse diğer özel ve sosyal ilişkilerinizde nasıl bir etki yarattığınızı sorgulayabilmenize ve “yeni bir 
anlam” oluşturmanıza umarım sağlıklı, dengeli ve olumlu açıdan bir katkım olmuştur ya da olacaktır 
bu yazım.

Çünkü öyle olmasını umuyorum kendi adıma.

İLİŞKİLERDE BAĞ 
KURMA SANATI

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar
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Bakış açınızda ve yaklaşımlarınızda az biraz da olsa “esneklik” katmak adına Platon’a atfedilen şu 
değerli vecizi de tüm yazının altına atılan e-imza misali şuraya bırakalım istiyorum.

Der ki filozof; “Şefkatli ol. Zira karşılaştığın herkes bilmediğin zor bir savaş veriyor.”

Hem kendinize ve hem de yaşamınızda olan veya karşılaştığınız diğer insanlara yapabildiğiniz oranda 
“şefkatli” ve “anlayışlı” olmanız temennisiyle….

Çünkü hepimizin belki de en fazla buna ihtiyacı var; “Şefkat ve anlayışa”

O halde…

Yeni yılın bu ilk yazısı doğaçlama bu şekilde ilham olunduysa ve kaleme alındıysa vardır bunun bir 
hikmeti diyerek 2023 yılının hem ülkemiz ve hem de tüm insanlığa ve ortak tek yaşam evimiz olan 
dünyamıza en çok da anlayış, saygı, şefkat ve bolca birbirini kabul eden kucaklamalarla dolup 
taşmasını tüm kalbim ve ruhumla diliyorum… 

NOT: Bir sonraki yazımda, hayatınız boyunca her ilişki alanında işinize çok ama çok yarayacak, 
birbirinden etkili ve sağlam “bağ kurma” yöntem ve tekniklerini paylaşacağım. 

İLİŞKİLERDE BAĞ 
KURMA SANATI

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar



Alışkanlık : Tekrarlanan davranışların oluşturduğu mekanızma. «Oto pilot» sistemi tarafından hayat 

bulan eylemler. Alışkanlıklar davranışlarımızın yaklaşık %45'ini oluşturur. Küçük alışkanlıklar hem 

yaşam kalitenizi belirler hem de hedeflerinize ulaşmak için yüksek bir başarı etkisi sağlayabilir. 30 

küçük alışkanlık hayatınızın kalitesini değiştirebilir.

Her gün;

1)Yatağını topla.

2) Sabah uyandığında ilk iş bir bardak su iç.

3) İki dakika meditasyon yap.

4) İki olumlu düşünce yaz.

5) Beş kez bir egzersiz hareketi yap.

6) Biriyle birlikte bir şey yap.

7) İki sayfa kitap oku.

8) En az bir öğün sağlıklı şeyler ye.

9) Bir porsiyon meyve veya sebze ye.

10) En az bir kişiye, hayvana yardım et.

11) Şekeri bir kaşıktan az tüket.

12) Meditatif müzik dinle.

13) Olumlama yap.

14) 100 adım at.

15) Ertemeleyi bırakmak için küçük adımlar at.

HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK 
30 KÜÇÜK ADIM

MINDFULNESS_________
Ayça Akın

16) Beş dakika erken kalk ve sabah rutini geliştir.

17) 8 bardak su iç.

18) 10 basamak çık.

19) Bağımlılıklarından kurtulmak için küçük adımlar at. 

20) Çalışırken dijital dikkat dağıtıcıları sınırla.

21) İki yeni kelime öğren.

22) Kendini ödüllendir.

23) Korkularını yenmek için küçük adımlar at.

24) Kısa bilgilendirici-motive edici videolar izle.

25) Alkol tüketimini azalt.

26) En az bir şey at, çoktan kurtul.

27) Çalışma ya da oturma alanını düzenle.

28) Günlük tut.

29) Konfor alanından çık.

30) Uyumadan önce şükret, teşekkür et.



AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

Bilmediğiniz bir şeye karşı düşünce, duygu besleyemez, büyütemezsiniz. Bilinmeyen var olamaz. 

“Hastalık” diye bir kelime bilmeseydi zihinlerimiz, zihinlerimize hiç girmeseydi bu kelime belki de 

hastalıklar olmayacaktı. Belki de sadece “biyolojik saatten” ölecektik. Olamaz mı?

Size Galapagos Adalarında, “Aguspotigo” diye bir meyve var desem, bu meyveyi sadece benim 

gördüğümü söylesem – uydurmuş da olabilirim – hiçbir yerde bilgi olmasa bu meyve hakkında

zihninizde de en ufak bir veri olmaz bu meyveye dair. 

Bilinmeyen var olamaz. 

Ancak size rengi mor, tadı hafif ekşimsi, dokusu sünger gibi yumuşak, kare şeklinde desem…

Meyveye dair bir bilgiyi zihninize sokmuş olurum. O artık zihninizde size “meyve” dediğim için size 

anlattığım şekilde bir meyvedir. Ama gerçek ama değil. Benim size verdiğim verilerle zihninizde bir

şey – meyve dediğim için meyve – var ettiniz, artık onu hem imge olarak hem de tanım olarak

tutarsınız zihninizde. Belki de büyütürsünüz, ama artık yok edemezsiniz.

Şimdi hayatın her dinamiğinde her sektörde bize öğretilenleri düşünün. Taa ilk insandan günümüze

kadar…Hangileri GERÇEK inancımız hangileri ÖĞRETİLMİŞ sizce? Her şey öğretilmiş. 

Uyanış…zihinsel ve ruhsal özgürlüğün tek yolu. En kıymetli varoluş anahtarı.

Sevgiler,

BİLİNMEYEN VAR 
OLAMAZ



KURUMSAL
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İşe ayırdığınız zamana bir sınır koymazsanız ve kendi ihtiyaçlarınızı ihmal ederseniz, bu eninde

sonunda yaşam kalitenizi etkileyecektir. Aşırı çalışmanın üstünüzde yaratacağı etkilerin ne olduğunu

bilirseniz bu etkilerden kaçınma şansınız da olabilir.

Aşırı çalışmak bugünlerde oldukça yaygınlaştığı için birçok kişinin vaktini işine gereğinden fazla

adadığına şahit oluyoruz. Bu kişilerin bunu neredeyse her gün bütün gün çalışacak düzeye bile 

taşıyabileceklerini söylemek yanlış olmaz. İnsanlar her gün evinden erken saatlerde çıkıp işine

gidiyor, işten de eve çok geç saatlerde dönüyor. Yani zamanının çoğunu iş yerinde geçiriyor.

Aşırı çalışmak hayatınızda hangi olumsuz etkilere sahip olabilir? Eğer zamanınızın çoğunu işinize

ayırıyorsanız, hayatınızın diğer alanlarına ayıracak vaktiniz kalmıyor demektir.

Bu şekilde aşırı çalışmanın, kişisel ihtiyaçlarınız ile aile ve arkadaş ilişkilerinize ayıracağınız zamandan

çaldığını söyleyebiliriz. Bu aşırı çalışmanın olumsuz etkilerinden sadece bir tanesi.

Aşırı çalışmak yaşam kalitenizi düşürür

USS Risk Önleme ve Çevre Mühendisliği yöneticisi Ana Alcayaga, fazla çalışmanın yaşam kalitesini ve 

verimliliği düşürme riski yarattığını söylüyor.

Bu ifade İspanya İş Güvenliği ve Ulusal Sağlık Sisteminin (Sistema Nacional de Información de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) sağladığı rakamlarla da destekleniyor. Aynı şekilde bu

araştırma, uzun saatler ve aşırı çalışmanın yarattığı fiziksel ve psikolojik riskleri de ortaya koyuyor.

Kısacası, aşırı çalışmak birçok sağlık problemine yol açmak ve yaşam kalitesini düşürmek gibi etkilere

sahip. Yani zamanınızın çoğunu çalışarak geçirirseniz, yaptığınız işi sevseniz bile fiziksel ve psikolojik

sağlığınızı tehdit etmesi kaçınılmaz hale geliyor. Hatta ne kadar uzun saatler çalışırsanız verimliliğiniz

de o kadar azalıyor çünkü işinize adadığınız zaman arttıkça zihniniz bulanıyor ve iş yapma

kabiliyetinizi kullanamaz hale geliyorsunuz.

“İyilik ve sağlık bir zorunluluktur, aksi takdirde zihnimizi güçlü ve net tutamazdık”

– Buddha

Aşırı çalışmak ile anksiyete ilişkisi

Yorucu geçen bir iş günü anksiyete riskini arttıran bir faktör olarak görülebilir. Yani fazla çalışmanın

yarattığı stres, stres hormonu olarak bilinen kortizol gibi bazı hormonların fazla salgılanmasına yol

açar. Bu hormon normalde sizi karşılaşacağınız bazı durumlara karşı hazırlama görevi görür. Yani

belirli bir dozda olduğu sürece zararlı değildir.

AŞIRI ÇALIŞMAK 
NE GİBİ SONUÇLAR
DOĞURUR

AklınızıKeşfedin

https://aklinizikesfedin.com/iskolik-olmak-ne-demektir/
https://sagligabiradim.com/fazla-calismanin-kalbinizi-etkileyebilecegini-biliyor-muydunuz/
https://aklinizikesfedin.com/asiri-calismak-ne-gibi-sonuclar-dogurur/
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Ancak sürekli stres ve endişe sonucu kortizol fazla salgılandığında, uzun süre buna maruz kalmak

insanı büyük huzursuzluk veren bir sıkıntı içine sokar. Bu da kendini göğüste baskı, mide ağrısı ve 

kalp çarpıntısı olarak gösterir.

Uykusuzluk

Fazla çalışan insanların uyku problemi çekmesi, hatta bunun bazen kronik uykusuzluğa dönüşmesi

çok sık rastlanan bir durumdur. İş yükünüz öyle çoktur ki zihniniz uyku vaktinde olması gerektiği

şekilde dinlenme moduna geçemez. Bu da dinlenmenize engel olacağı için ertesi gün hem mental 

hem de fiziksel olarak daha yorgun olursunuz.

Sosyal ilişkilerin zarar görmesi

Aşırı çalışmak sizi sevdiklerinize vakit ayırmaktan da alıkoyar. Son zamanlarda eşiniz, arkadaşlarınız, 

kardeşleriniz, çocuklarınız veya ebeveynleriniz yüzünüzü bile göremez olmuştur. Bir nevi kimsenin

hiçbir şeyine gelmeyen ve artık kendisinden paradan başka bir şey beklenmeyen kişi siz

olmuşsunuzdur.

“İşten tasarruf etmek için tasarlanmış cihazlarla çevriliyiz ve yine de çok az gerçek boş zamanımız

var.”

– Laurence J. Peter

Aşırı çalışmak ile tükenmişlik sendromu

Tükenmişlik sendromu artık resmen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanınmış durumda. WHO 

bunu, insanları duygusal ve psikolojik düzeyde etkileyen bir bozukluk olarak kabul etmiş bulunuyor. 

Devamlı stres ve anksiyete altında olan birçok çalışanın muzdarip olduğu bu durumu artık

görmezden gelemezdik.

Hizmet sektöründe çalışan ve bu sendroma sahip kişilerin sayısı her geçen gün artmaya devam

ediyor. Yakın zaman önce yapılan bir araştırmadan edindiğimiz bulgulara göre, doktorların büyük bir

yüzdesi tükenmişlik sendromu yaşıyor. Hatta tıp çalışanlarının çoğunda bu sendroma rastlanıyor. 

Ayrıca, diğer sektörlere bakıldığında da bu probleme sahip kişilerin sayısında her gün artış

gözlemleniyor.

Sonuç olarak, işe ayırdığınız zamanı sınırlamanız gerektiğini unutmamalısınız. Aksi takdirde yaşam

kalitenizde büyük bir düşüş olur. Bu yüzden, fazla çalışmanın etkileri hakkında bilinçlenmek ve 

önleyici adımlar atma konusunda bilgilenmek çok önemlidir. Mental ve fiziksel sağlığımız hakkında

bilinçlenmenin ne kadar hayati olduğunu umarız siz de anlamışsınızdır.

AŞIRI ÇALIŞMAK 
NE GİBİ SONUÇLAR
DOĞURUR

AklınızıKeşfedin

https://sagligabiradim.com/uykusuzluk-yasadiginizda-bu-icecegi-deneyin/
https://aklinizikesfedin.com/asiri-calismak-ne-gibi-sonuclar-dogurur/


Kenneth Ray Carter, Amerikalı bir iş adamı ve eğitim aktivistidir. Richmond Lisesi’ne gittiği ve 

basketbol rekorları kırdığı Richmond, Kaliforniya’da büyüdü. Çoğu genç gibi sporu severdi. Ama 

hayatta iyi bir eğitim almanın değerini erkenden öğrendi.

Tesadüf o ki, oğlunun okul basketbol takımında olduğu günlerde takımın koçu olarak kariyerine

devam edecek; oğlu Damien ise rekorlar kıracaktı. Beyaz perdeye uyarlanan Coach Carter’ın hayat

filmi, onun 90’ların sonlarında Richmond Lisesi’nin basketbol koçu olarak geçirdiği zamana

dayanıyor.

Bazılarının gözünde tartışmalı bir liderdi ama hayatları değiştirecek bir vizyonu vardı. 

Oyuncularında, kendilerinin farkına varmadıkları ve hayatlarını değiştirmeye yardımcı olacak özel bir

şey gördü.

İşte onun hayatından öğrenebileceğiniz 5 güçlü liderlik dersi:

1. İlk Günden İtibaren Yaklaşımınızı Ayarlayın

Liderlikle ilgili önemli olan şey, takipçilerinizden en az bir adım önde olmanız gerektiğidir. Bunun 

nedeni, onları nereye yönlendirmek istediğinize dair bir vizyona sahip olmanızdır, bu nedenle öne

çıkmanız gerekir. İlk antrenman seansında Koç Carter, ekibinden ne yapmasını beklediğini açıkça

belirtti. Beklentilerinizi iletmek bir şeydir ancak bunların karşılanmasını sağlamak başka bir şey.

Koç Carter takıma beklentilerini iletti ve iş birliği yapmak istemeyen bazı oyuncuları takımdan attı. 

Bunu yapmak, ekibin geri kalanına yaptığı şey konusunda ciddi olduğunu gösterdi ve bu da 

otoritesini kurdu. Beklentilerini eylemle desteklemeyen liderler etkisizdir ve bu durum onların

potansiyellerini sınırlar.

2. Çürük Elmalardan Kurtulun

Bir takım ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür ve bu da genel takım dinamiğini etkiler. Ekibinizdeki

çürük elmaları ele alma şekliniz, ekip üyelerinin geri kalanının sizi nasıl göreceğini belirler. Çürük

elmalarla kararlı bir şekilde başa çıkamazsanız, iyi performans gösterenlerin saygısını kaybedersiniz. 

Bu olduğunda, ekibinizle önemli bir şey başarmak zorlaşır.

Ekipteki sorunlu kişilerden kurtulmak, otoritenizi güçlenmesini sağlar. Dahası size duyulan saygıyı

arttırır. Ken Carter, Richmond Lisesi basketbol takımının koçu olduğu süre boyunca bunu düzenli

olarak yaptı. İyi bir takım dinamiği sağlamak için talimatları takip etmeyen oyuncuları görevden aldı. 

Richmond’daki göreviyle ilgili kısa belgeseli izlerseniz, ortak tema onun büyük bir disipline sahip

olduğudur.

KULÜP_________
Zihnin Ötesine Geçenler

KOÇ CARTER’dan
ÖĞRENEBİLECEĞİNİZ 5 
LİDERLİK DERSİ



Bir lider olarak, işleri halletmek için aşırı önlemler almak her zaman kolay değildir ama bazen

gereklidir. 

Ancak çürük elmalardan kurtulmak size takım hedeflerinize ulaşma ve tüm potansiyelinizi

gerçekleştirme fırsatı verir.

3. Değerlerinizi Somutlaştırın

Koç Carter’ın ekibine anlatmak istediği şeylerden biri, hayatta basketboldan daha fazlası olduğuydu. 

Bazı oyuncular için şampiyonluklar kazanmak hayatlarının en önemli anlarıydı. Basketbol dışında iyi 

bir eğitimin onlara hayatta daha fazla fırsat vereceğini sürekli onlara hissettirmeye çalıştı.

Kişisel başarıları ve iyi bir vatandaş olması, liderliğini çok daha özgün kıldı. Değerlerini somutlaştıran

ve uyguladıklarını vaaz eden liderler, liderlik ettikleri kişilerin saygısını kazanıyorlardı. Sanırım bu

yüzden başkalarını etkili bir şekilde yönlendirmek için önce kendinize başarılı bir şekilde liderlik

etmeniz gerekiyor.

Ekibinden beklediği şeyleri yapmayan ikiyüzlü biriyseniz, insanlar sizi ciddiye almazlar. Ekibinizin

sizin bir yansımanız olduğunun farkına varmak yaptığınız şey hakkında farklı düşünmenizi

sağlayacaktır. Ekibinizde sevmediğiniz şeyler gördüğünüzde, kendinizi de kontrol etmeniz iyi 

olacaktır.

Bir şeyi hak etmeniz, onu size verecekleri anlamına gelmez. Bazen sizin olanı almanız gerekir.

– Antrenör Ken Carter

4. İnançla Liderlik Edin

En etkili liderler tutku ve inançla liderlik ederler. Coşkuları bulaşıcıdır ve ekibin geri kalanının aynı

yöne gitmesini sağlar. Ne de olsa insanlar duygusal varlıklardır ve mantıktan çok duyguyla hareket

ederler. Bu her an gaza getirici tezahüratlar yapmak anlamına gelmez, ancak takım içerisinde

konuştuklarında diğerleri tutkuların yoğunluğunu hissedebilirler.

Ekip üyelerinize hissettiklerinizi hissettirdiğinizde ve aynı kalp atışına sahip olduğunuzda, harika

şeyler olur. Tek bir ağızdan konuşan ve amaç birliği olan bir ekibi hiçbir şey durduramaz. Koç Carter 

oldukça etkili bir adamdı ve ne derse desin ağırlığını taşıyordu. Hayatta mükemmelliğe ulaşmak için

çevresindekilere sıkı çalışma ve bağlılık tutkusu yayıyordu.

5. Gerekirse Yalnız Kalın

Bir liderin nihai sınavı, yanlarında yedek bir ekip olmadan herhangi bir muhalefetle yüz yüze

geldikleri zamandır. Bütün dünya size karşıymış gibi göründüğünde, inancınızı sorgulamak ve pes 

etmek kolaydır. 
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Her lider bir noktada bu tür durumlardan geçecek ve verdikleri yanıt nihai kaderlerini belirleyecek.

Çoğunlukla, Koç Carter’ın oyuncuları ve ebeveynleri, onun basketbol oynamakla ilgili koyduğu kurallardan

nefret ettiler. Koç Carter, dersteki akademik performanslarını geliştirene kadar oyuncularına basketbolu

yasaklayacak kadar ileri gitti. Duruşu, ulusal medyanın dikkatini çekti ve biraz olumsuz tanıtıma sebep oldu. 

Daha da kötüsü, öğretmenler bile onun eğitim yanlısı duruşuna karşıydı. Yanlış değerleri destekleyemediği için

koçluğu bırakmaya istekli olduğu bir noktaya geldi.

Şaşırtıcı bir şekilde, görevine devam etmeye karar verdikten sonra, oyuncuları başladıkları işi bitirmeye karar

verdi. Hemen oynamaya geri dönmek yerine, başlangıçta kararlaştırıldığı gibi kendilerini notlarını iyileştirmeye

adadılar. Sonunda başardılar ve bundan sonra basketbol oynamaya devam ettiler. Sonuçta da Antrenör

Carter’ın oyuncularının çoğu, istediği gibi üniversiteye burs almaya devam etti.

Girişim Türkiye | Addicted2Success 
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Toplumun benimsediği yaşam tarzını sık sık sorguladığı için arkadaşları onu “Aykırı” olarak görüyor. 
O, hayatından çıkan veya çıkmak zorunda kalan insanlardan sonra kendini bulma yolundaki anlam
arayışlarında çıkmazlara giren; eşi, arkadaşları ve kurmaya çalıştığı yepyeni bir hayat arasında sıkışıp
kalan aykırı bir karakter.

Çıkmam Lazım Hayat Kaçıyor’da ilişkilere, kimliklere, sıkışmışlık hissine ve hayatın olağan akışında
herkesin başına gelebilecek olaylara tanıklık edeceksiniz. Yer yer güldürüp yer yer düşündüren eser, 
okuru adeta bir psikoterapi seansına alıyor ve yaşamın gerçekleriyle yüzleştiriyor. Benliğimize ayna
tutan Çıkmam Lazım Hayat Kaçıyor, sıkıştığı yerde hareketsiz kalan herkesi çekip çıkarabilecek güçte bir
ilk roman.

”Bu hataların hangisinden ne kadar pişmanlık veya utanç duymam gerektiğini bilemiyorum. 
Biraz, kimin birazı? İnsanın kendini tanıması ve anlaması, hiç bitmeyen bir yolculuk…”

KİTAPLIK_________
Öneri | Yorum | Alıntı

Idefix

https://www.idefix.com/kitap/cikmam-lazim-hayat-kaciyor/edebiyat/roman/turkiye-roman/urunno=0002011792001


ÖNERİYOR_________

Hayatı anlayabilmenin temelidir aslında sorgulamak. Sokrates’e göre sorgulanmamış bir hayat
yaşanmaya değmez. İnsan hayatı, yaşadığı hayatı, değerlerini sorgulamalıdır. Sorgulayabilmek üst akıl 
gerektirirken sorgulatabilmek de üst akıl gerektirir. Bunun için de felsefeyi bilmek gerekir. Günümüz 
felsefecilerinden Hamza Celaleddin’i takip etmenizi öneriyoruz. Tabii düşünmeyi, sorgulamayı, 
derinleşmeyi seviyor, felsefe ile «felsefe yapma» sığlığından çok daha derin ilgileniyorsanız…

HAMZA CELALEDDİN
Felsefeci, Yazan, Konuşan

Instagram

https://www.instagram.com/hamzacelaleddin/
https://www.instagram.com/hamzacelaleddin/


DÜŞÜN_________
Motivasyon | Felsefe
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Yeniden başla.
Yarın değil 

ŞİMDİ BAŞLA!
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