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GİRİŞ                                                            

Güneşli bir sonbahar sabahıydı. Heyecanlı bir şekilde okula gidiyor-
dum. Bugün, senenin ilk veli toplantısını yapacaktım. Bir önceki gece, 
geç saatlere kadar velilerin sıkılmaması için sunumda kullanacağım eğ-
lenceli ve eğitici videoları, yansıtacağım arka plan slaytlarını hazırla-
mıştım. Neredeyse tüm velilerin katılacağına inancım yüksekti, çünkü 
tüm velilerin telefonlarına toplantıdan iki gün önce birçok pedagoji ki-
tabına nazire yapacak bir mesaj göndermiştim: “Perşembe günü saat 
11.00’de okulumuzdaki tüm öğrenci velilerine yönelik ‘Okul Başarısında 
Ailenin Yeri ve Önemi’ isimli seminer verilecektir. Katılımınız çocuğunu-
zun akademik ve kişisel gelişimi için önem arz etmektedir fakat çocuğu-
nuzdan daha değerli bir işiniz varsa seminere katılmayabilirsiniz.”

Okula geldiğimde Müdür Bey çoktan seminer salonunun hazırlan-
masını istemiş ve tüm salon, misafirlere hazır hale getirilmişti. Velilere 
ikram edilmek üzere kekler ve meyve suları hazırlanmış, birkaç öğrenci 
elinde kolonya şişeleri ile kapıda velileri beklemekteydi. 

Peki, sonuç ne mi oldu dersiniz? 255 velimizden sadece 3 tanesi 
toplantımıza katıldı. Hem de o mesajın üstüne. Aslında mesajı biraz de-
ğiştirsek belki de katılım üç basamaklı sayılara çıkabilirdi: “Perşembe 
günü saat 11.00’de okulumuzdaki tüm öğrenci velilerine yönelik kay-
makamlık yardımı yapılacaktır. Katılımınız, yardımdan faydalanabilmek 
için oldukça önem arz etmektedir fakat size yapılacak yardımdan daha 
değerli bir işiniz varsa okulumuza uğramayabilirsiniz.”

Sanırım ikinci senaryoda okulumuz seminer salonunda bir veli izdi-
hamı yaşanabilirdi. 
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Neden böyle olmuştu? Neden ilkokul mezunu çiftçi, tarlasında kul-
landığı Latince isimli ilaçları bilirken; üniversite mezunu bir avukat, tüm 
hukuk süreçlerini ezbere sayabilirken; çocuğunun dersine giren 10 tane 
öğretmenin ismini bilemiyordu? Neden sadece çocuklarının devamsızlık 
ya da disiplin problemlerini halletmek için okula geliyorlardı?

Bu kitapta, bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız; fakat benim 
naçizane fikrim; bu süreçlerin oluşmasındaki en büyük etken, toplumu-
muzda okul bitince öğrenmenin ve gelişme kavramının da anlamını yi-
tirmesidir. İlkokulu bitiren ilkokulda, liseyi bitiren lisede ve üniversiteyi 
bitiren de üniversitede okumayı bitiriyordu. Okulun son günü kapanan 
kitaplar genellikle bir daha açılmıyordu. “Ben okuyamıyorum.”, “Uykum 
geliyor.”, “Sıkılıyorum.” bahaneleri de kapanan kitapların üstüne bir 
daha açılamasın diye yükleniyordu.

Bu kitap her şeyden önce kendini sorgulamak isteyen kişiler için 
yazıldı. Bu konuda Tolstoy ne de güzel söylemiş:

“Herkes, insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de, kimse kendisinin 
kötüye gittiğini kabul etmez.”



KENDİN OLMANIN FARKINDALIĞI
1.
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Krizler ve Fırsatlar 

Hiçbirimiz, beklenmedik bir anda ortaya çıkan bir krizle karşı karşıya 
kalmak istemeyiz, çünkü bir paket program gibi her kriz, yoğun kaygı 
ve stresi de beraberinde getirmektedir. Ünlü kuramcı ve psikolog Erik 
Erikson’un bu konuda bize çok özel bir tavsiyesi bulunmaktadır: 

Hayatınızda her zaman krizler olacaktır fakat her kriz sizin için bir 
fırsattır ve bu yüzden iyi ki kriz var diye sevinin, çünkü yeni bir değişim, 
yeni bir dönüşüm ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Bu değerli bakış açısı bana İngiliz politikacı Winston Churchill’in gü-
zel bir sözünü hatırlattı: “Uçurtmalar rüzgâr gücü ile değil, rüzgâra 
karşı koydukları için yükselirler.”

Hem kendimizin hem de çocuğumuzun yaşadığı problemleri Erik-
son’un bakış açısı ile değerlendirmemiz, problemin üstesinden gelmemiz 
için ihtiyaç duyacağımız enerjiyi bize sağlayacaktır.

Buraya İlk Kişisel Gelişim                                      

Kişisel gelişimimiz, parmak izlerimiz gibi bize özgüdür. İlgi ve ihti-
yaçlarımız doğrultusunda şekillenir. Genel bir çerçevesi bulunmayan bu 
kavram, her insan için eşsiz bir deneyim sürecini ifade eder. Bu yüzden 
kişisel gelişimin ilk aşamasını, “Ne istiyorum?” sorusuna vereceğimiz 
yanıt oluşturmaktadır. Bu yanıtla küçük bir yol haritası çıkararak kendi 
kişisel yolculuğumuza çıkabiliriz.

Kişisel gelişimimiz için bir kitaba, bir uzmana, bir atasözüne ihtiyacımız 
kesinlikle yoktur. Bunlar elbette işimizi kolaylaştıracak etmenlerdir; 
fakat maalesef günümüzde bu etmenler, insanların umutlarını istismar 
etmek için kullanılan, yeni pazar alanları oluşturmak için kullanılmaktadır. 
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Mahallemizin bakkalından duyacağımız bir söz, değer verdiğimiz bir 
arkadaşımızın önerisi ya da ailemizin büyüklerinden bir amcamızın 
deneyimi de bizi gerçek bir kişisel yolculuğa çıkarabilir.

(Bu konuda sizlere bir tavsiyem olacaktır. Hem çocuklarla hem de yaş-
lılarla sık sık sohbet edin ve çeşitli konularda fikirlerini sorun. Her iki yaş 
grubunun hem orijinal hem de esaslı fikirlerinin olduğunu şaşırarak göre-
ceksiniz.)

Var Olmak                                                            

Ruhun da bir midesi vardır ve bu yüzden sindirmeye ihtiyaç duyar. 
Ruhun sindirimi de farkındalık sayesinde olur. Farkındalık için ise üç şey 
gereklidir: 

1. Şimdi ve burada olmak (Şu an ne hissediyorum? - Ne yapıyorum?) 

2. Ön yargısız ve objektif olmak 

3. İçsel gözlem ve kabullenme becerisi 

Bu becerilere sahip olmamız, yaşadığımız anın farkında olmamızı sağ-
layacaktır. Böylece çevremizdeki alternatifleri gözlemleme kabiliyetimiz 
artacaktır.

Bir gün öleceksek yaşamımızın bir anlamı olmalıdır. Ölüme kadar sü-
recek olan ve adına yaşam dediğimiz süreç ne ile geçecek? Yaşamımızın 
sonuna geldiğimizde, nasıl “Bu hayat benim hayatımdı ve istediğim gibi 
yaşadım.” diyebileceğiz? Yani kısaca nasıl var olduğumuzu bileceğiz? Bu-
nun bence en güzel cevabı şöyle olmalıdır; seçimlerini kendi yapabilen 
ve tüm seçimlerinin sorumluluklarını alabilen insan, var olan insandır. 

Var olmanın zorluğuna yönelik İbrahim Tenekeci’nin şu sözü de çok 
değerlidir:
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İnsan, öleceğini bilen tek varlıktır ve bu bir ayrıcalıktır. Belki de bun-
dan dolayı, yaşamak sancısı, ölüm korkusundan daha ağırdır...

Bakış Açısı 
Epiktetos “Olaylar önemli değildir; asıl, onları algılama şeklimiz 

önemlidir.” der. Marmara Adası’nda çalışırken Epiktetos’un sözünün ne 
kadar anlamlı olduğunu görme fırsatım oldu.  Çalıştığım okuldaki odam 
denize bakıyordu. Her yeni güne başlarken denizi izlemek keyif veriyordu 
bana. Bazen odamı ziyarete gelen bir öğretmen arkadaşım benim ke-
yifle seyrettiğim manzaraya bakarak, “Gene bu lanet olası adaya tıkılıp 
kaldık, hapishanede gibi hissediyorum kendimi, 10 metre önümüz su 
ve adım atacak yerimiz yok.” gibi cümlelerle veryansın ediyordu. Baş-
ka bir öğretmen arkadaşım odamı ziyarete geldiğinde ise bakış açısı 
bambaşkaydı: “Fatih Hocam, görüyor musun şu güzelliği, denizin mavi 
tonu ile yeşilin birleştiği yeri? Gerçekten harika bir yerdeyiz, kıymetini 
bilmeliyiz.”

İki arkadaşımın da gördüğü yer aynı deniz, aynı yeşillikti; fakat bizim 
gördüklerimize yüklediğimiz anlam, tüm algımızı etkiliyordu. 

Yaşadığımız problemin kaynağını dış faktörlere bağlamayı genellik-
le çok severiz, çünkü bu durum sorumluluk bilincini bizim üzerimizden 
alarak dış faktörlere yükler; fakat tarih, bu şekilde bir problemin çözül-
düğüne henüz şahitlik etmedi. Problemimize yüklediğimiz anlamı objektif 
biçimde kendi içimizde değerlendirebilirsek, sorunlarımız için bir çıkış 
yolu bulabildiğimiz görülecektir, çünkü olayların bir suçu yoktur, olaylar 
bize bir şey yapmaz. O olaylara verdiğimiz anlamlar bizi sıkıntıya sokar. 
Bu yüzden bakış açımız değişirse sorunların niteliği de değişir. 
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Sevimli Matematik
Korkunç Matematik
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π∞∈√

4
Profesör bir test sorusu olarak öğrencilerden
bir karıncanın çevresindeki hayvanları nasıl
değerlendirilebileceğini düşünmelerini istemiştir.

İşte sonuç:
Karınca, hayvanlar alemini iki sınıfta ayırmaktadır.

a) Aslan, kaplan ve çıngıraklı yılan gibi şefkatli hayvanlar
b) Piliçler, ördek ve kazlar gibi yırtıcı hayvanlar

Her Şey sizin görüşünüze baglıdır.-



ANNE, BABA 
VE ÇOCUK 
ÜZERİNE
DENEMELER

16

Metro Deneyi                                                         

Soğuk bir ocak ayının sabahında, adamın biri Washington metro is-
tasyonunda çöp bidonunun yanına dikilir ve önüne kemanının kılıfını se-
rerek keman çalmaya başlar. 45 dakika boyunca birbirinden güzel 6 kla-
sik eser çalar. Çoğu insanın işe gitmek için hareketlendiği bu yoğun saat 
süresince önünden 1100 kişi geçer. Bu insanların birçoğu istasyonda 
keman çalındığından bile habersizdir, duymazlar. Duymak istemezler. 
Kemancı onlar için sadece bir hayalettir. Çalmaya başladıktan sadece 
3 dakika sonra orta yaşlı bir adam müzisyenin çaldığını fark eder. 
Önce yavaşlar, birkaç saniyeliğine durur ve sonrasında hızlı adımlarla 
yürümeye başlar günlük işlerinden geri kalmamak için.

Birkaç dakika sonra kemancı ilk bir dolarlık bahşişini alır; bir ka-
dın, parayı kemancının önüne geçerken atmış ve hiç durmadan yoluna 
devam etmiştir.

Birkaç dakika sonra bir kişi kemancıyı dinlemek için duvara yasla-
nır. Saatine bakar ve tekrar yürümeye başlar. Besbelli ki adam işine 
geç kalmıştır.

Kemancıya en çok dikkat eden ise üç yaşında bir çocuktur. Annesi 
alelacele çekiştirirken, durup kemancıya bakar. Sonunda annesi kuv-
vetlice çekiştirir çocuğu ve çocuk sürekli arkasına bakarak yürümeye 
başlar. Bu olay diğer birçok çocuk tarafından tekrarlanır; fakat is-
tisnasız tüm ebeveynler çocuklarını yürümeye devam etmeye zorlar.

Kemancının 45 dakikalık gösterisi boyunca sadece 6 kişi durup 
bir süre dinler. 20 Kişi kendisine para verir, sonra yine normal bir 
şekilde yürümeye devam eder. Bu gösterinin sonucunda 32 dolar 
toplar kemancı. Gösterisi bitip de etrafa sessizlik hâkim olduğunda 
hiç kimse fark etmez bile. Kimse alkışlamaz ya da tanımaz onu.


