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BÖLÜM

Siz Tek ve Benzersizsiniz

. Herkes daha iyi bir kişilik ister. Hepimiz kendimizi 
Fantezi Adası’nda, sihirli çanların bizi, seçkin konuşan, 
cazip giyimli soylulara dönüştürdüğü yerde hayal ederiz. 
A rtık yanlışlık ve beceriksizlik yapmayız, bir şeyleri dö
küp saçmayız, yolumuzu el yordamı ile bulmayız; konuşu
ruz, büyüleriz, cezbederiz ve şevk veririz. Gösteri sona 
erdiğinde ise hayal kurm ayı bırakıp kaldığımız yerden 
yaşam ım ıza devam ederiz. Hayatım ızdaki “boş perdeye” 
baktığım ızda içinde bulunduğumuz, aslında komik olan 
durum un neden sona erdirildiğini m erak ederiz; neden 
bizim yerimizi rollerini güvenle oynayan yeni yıldızların 
aldığını; neden bize topluma uym ayan insan rolü verildi
ğini düşünürüz.

Hayali bir geleceğe ilerleyebilmek için parlak bir akıl 
vaad eden; bizi 24 saatte  küçük güçlü tan rıla r haline geti
recek, değerli deneyimler ve duyarlılıklarla donatacak 
kurslara  hücum ederiz. Mucizeler um arak  gider, eve h a 
yal kırıklığı içinde döneriz. Bize biçim olarak verilen po
tansiyeli fışkıran, heyecan verici ve etkileyici insanın  bi
çimine uymayız.

Hepimiz farklı eğilimlere, becerilere ve kişiliğe sahi
biz; her birimize aym şekilde davranılam az.
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Hiç Kimse Bir Diğerine Benzemez
Eğer bir kartonun içindeki özdeş yum urtalar olsaydık, 

dev b ir anne tavuk bizi ısıtıp piliçlere veya serseri horoz
la ra  dönüştürebilirdi; am a hepimiz farklıyız. Hepimiz 
güçlü ve zayıf yanlarım ızla doğduk ve hiçbir sihirli formül 
bizde mucizeler yaratam az. Diğerleriyle eşit olmadığımızı 
farkedinceye kadar insanların, aynı konuşmacıdan, aynı 
semineri, aynı süre boyunca dinleyip, farklı başarı derece
leri alm alarını anlayamayız.

“Kişiliğinizi Tanıyın,” her birimize dört temel kişilik 
öğesinin harm anı olarak bakar ve bizi, yüzeyde görünen
den farklı olan içimizdeki “gerçek benlik” ile tanışm am ız 
için cesaretlendirir.

Asıl Önemli Olan İçimizdekidir
Michelangelo David figürünü yapm aya hazırlanırken, 

m erm er seçiminde uzun bir zam an harcadı; çünkü kulla
nacağı m addenin bitmiş ürünün güzelliğini tam am laya
cağım biliyordu. Taşın şeklini değiştirebileceğini biliyor
du, am a temel maddeyi değiştiremezdi.

Yaptığı her şaheser eşsizdi, istemiş olsaydı bile aynı 
cins iki m erm er parçası bulamazdı. Aynı taşocağm dan iki 
blok kesseydi bile tam am en aym olmazdı. Evet, benzerdi 
am a aym olmazdı.

Her Birimiz Eşsiziz
H ayata  bizi diğer kardeşlerimizden ayıran bazı özel

liklerin bileşimleriyle başladık. Yıllar boyu insanlar bizi 
yonttu, oydu, çekiçledi, ufaladı ve cilaladı. Tam biz artık  
bitm iş ürünler olduğumuzu düşünmeye başladığımızda, 
birileri yine bizi şekillendirmeye başladı. Bazen, insanlar
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bize hay ran  olup sırtımızı sıvazladı ve bundan hoşlandık; 
am a diğer zam anlar alay edildik, incelendik veya ciddiye 
bile alınmadık.

Hepimiz kendi huylarımızla, kendi işlenmemiş m al
zememizle, kendi cins kayamızla doğduk. Bir kısmımız 
granit, bazımız mermer, bazımız su mermeri, bazımız 
kum taşı. K ayanın cinsi değişmez am a farklı şekillere so
kulabilir. Kişiliklerimizde böyledir. Yaşam a kendi iç özel
liklerimizle başlarız. Özelliklerimizin bazıları a ltın  gibi 
güzeldir. Bazı özelliklerimiz ise gri çizgiler ile lekelidir. 
Koşullarımız, zekâmız uyruğumuz, ekonomik durum u
muz, çevremiz ve kalıtım sal özelliklerimiz kişiliğimize 
biçim verebilir am a içimizdeki kaya aynı kalır.

H uylarım  gerçek benliğimdir, kişiliğim üzerime giy
diğim elbisedir. Sabah aynaya bakıp sade bir yüz, düz 
saçlar ve şişmiş bir viicud görebilirim. Bu gerçek bendir. 
Bir saa t içinde renle gelmiş bir yüz için makyaj yaparım , 
saçlarım ı m aşa ile kıvırırım ve pek çok kıvrımı kamuflaj 
etm ek için çok yakışan bir elbise giyebilirim. Gerçek beni 
aldım, giydirdim am a altındakini kalıcı bir biçimde değiş
tirmedim.

Kendimizi anlayabilsek;
Neden yapıldığımızı,
Gerçekten kim  olduğumuzu,
Neden böyle davrandığımızı,
Gilçlü yarılarımızı ve onları nasıl kuvvetlendirebileceğirnizi, 
Zayıflıklarım ızı ve onların üstesinden gelmeyi bilirdik.

Yapabiliriz! “Kişiliğinizi Tanıyın” bize kendimizi nasıl 
incelememiz gerektiğini, güçlü yönlerimizi daha parlak 
hale getirmeyi ve zayıflıklarımızdan nasıl kurtulacağım ızı 
gösterecek. Kim olduğumuzu, neden şu veya bu şekilde 
davrandığımızı bildiğimizde, ruhsal kişiliğimizi anlam aya
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başlayabiliriz, kişiliğimizi geliştiririz ve diğerleriyle ge
çinmeyi öğreniriz. Başka birini tak lit etmeye çalışm aya
cağız, daha parlak  bir kıyafet giymeyeceğiz veya yeni bir 
k rava t takmayacağız, içimizdeki kaya yüzünden ağlam a
yacağız. Elverişli hammaddeyle yapabileceğimizin en iyi
sini yapacağız.

Geçmiş yıllarda im alatçılar klasikleşmiş figürleri ço
ğaltm anın  yollarım buldular. H erhangi bir büyük hediye 
m ağazasında düzinelerce David, Lincoln’den çizgiler, 
Reagan ve K leopatra kopyalan ve W ashington duvarları 
bulabilirsiniz. Taklitler bolca bulunur am a sizden sadece 
bir tane var.

Nereden Başlıyoruz?
Kaçımzda Michelangelo kompleksi var? Kaçınız diğer 

insan lara  sizin deneyimli ellerinizde şekillenmeye hazır 
ham m adeler gibi bakıyorsunuz? Kaçınız sizi ve akıllıca 
sözlerinizi dinlediği taktirde şekillendirebileceğiniz en az 
bir in san  düşünebiliyorsunuz? Peki bu insan sizi dinlemek 
için ne kadar hevesli?

Eğer diğer insanları baştan  yaratm ak  m üm kün ol
saydı kocam Fred ve ben birbirimizi en b aştan  şekillen
dirmeye koyulurduk ve mükemmel olurduk. Biliyorum ki 
eğer onu çözmeme izin verseydi ve bundan zevk alsaydı 
daha iyi bir evliliğimiz olurdu. Ama o benim düzelmemi 
ve organize olmamı istedi. Fred’i halayımızda keşfettim  ve 
üzüm  yemek konusunda bile uyuşamadık.

Ben her zam an büyük bir salkım soğuk yeşil üzüm den 
ve bana  çekici gelen bir tanesini kopartm aktan hoşlan
dım. Fred ile evleninceye kadar “Üzüm Yeme K uralları” 
olduğunu bilmiyordum. H ayattaki her basit zevkin böyle 
adlandırılan doğru yolları olduğunu da bilmiyordum.
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Fred, Üzüm Yeme K urallarım  ilk olarak ortaya çıkardı
ğında Berm uda’daki Cambridge Kumsalı’nda bulunan 
evimizin taraçasm da oturuyor, denizi seyrediyor ve dalgın 
dalgın büyük bir salkım dan üzüm kopartıyordum. B ana 
“Üzüm sever misin?” diye sorana dek düzensiz bir şekilde 
meyve yiyişimi seyrettiğini farketmedim.

“Üzüme bayılırım!”
“Öyleyse onları doğru bir şekilde yemeyi öğrenmek is

teyeceğini sanıyorum.”
B unun üzerine rom antik dalgınlığımdan s ıy rh p  ken

dime geldim ve sonraları ru tin in  bir parçası haline gelen 
b ir soru sordum: “Neyi yanlış yaptım?”

“Olay yanlış yapm an değil, sadece doğru yapmıyor
sun?” A rasında pek fark göremedim am a onun tarzıyla 
ifade ettim:

“Neyi doğru yapmıyorum?”
“Üzümü doğru yemenin yolunun bir seferde küçük bir 

salkımcık koparm ak olduğunu herkes bilir.”
Fred küçük m akasım  çıkarttı, küçük bir salkım üzü

m ü kesti ve önüme bıraktı.
Kendinden emin bir şekilde bana bakarak  ayak ta  du

ruyordu, sordum: “Bu onların daha lezzetli olmasını sağlı
yor mu?”

“Bu lezzet için değil. Öyle, çünkü bu yöntemle salkım 
görünüm ünü daha uzun süre korur. Senin yediğin yolla, 
ordan burdan  didiklemekle, salkım harap  olur. Ne yaptı
ğına bir bak! Şu her tarafa  yapışan küçük boş sapları gö
rüyor m usun? Tüm salkımın şeklini bozuyor.” îçerlek ta- 
raçaya bakıp salkımımı yarışm aya sokmak üzere saklı bir 
grup üzüm uzm am  olup olmadığına baktım , kimseyi gö- 
rem eyerek “Kimin um urunda?” dedim.
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Henüz “Kimin um urunda?”m n Fred’e söylenecek bir 
şey olmadığım, çünkü bunun onu kıpkırmızı yapıp üm it
sizlikle iç çekmesine sebep olduğunu öğrenmemiştim.

“Benim um urum da ve bu yeterli olmalı.”

Fred gerçekten hayattak i her detayı önemsiyordu ve 
onun ailesindeki varlığım tüm  salkımın şeklini bozuyor- 
m uş gibi görünüyordu. Bana yardım  etm ek için Fred bü
yük b ir gayretle beni geliştirmeye koyuldu. O nun aklını 
takd ir etmek yerine, stratejisini sabote etmeye ve kurnaz
ca onu b a n a  benzemek üzere değiştirmeye çalıştım. Yıl
larca Fred benim yanlışlarımı düzeltti - ve ben de onun 
yanlışlarım  törpülemeye çalıştım- am a hiçbirimiz gelişe
medik.

Gözlerimiz ilk defa Tim LaHaye tarafın  yazılmış 
Spirit Controlled Tem peram ent (“Ruh Kontrollü Huy,” 
Tyndale House) adlı kitabı okuyunca açıldı, ne yaptığımızı 
gördük. Her birimiz bir diğerini baştan  yaratm aya çalışı
yordu. Birinin farklı olabileceğini am a yine de b ir şeylerin 
yanlış gitmeyeceğini farketmemiştik. Ben eğlenceden ve 
heyecandan hoşlanan bir Popüler Optimist olduğumu 
buldum, Fred ise hayatın  ciddi ve düzenli olmasını isteyen 
bir Melankolik idi.

D aha sonraları davram şları okuyup uyguladıkça, iki
mizin de aym zam anda her zam an doğru olan ve her şeyi 
bilen bir tü r, Güçlü Klorik, olduğumuzu keşfettik. Geçi- 
nemediğimize şaşmamalı! Sadece kişiliklerimizin ve ilgi
lerim izin zıtlığı değil, am a her ikimiz de doğru olanın 
kendimiz olduğunu biliyorduk. Böyle bir evlilik hayal e- 
debiliyor musunuz?
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Bizim için b ir üm it olduğunu bulm ak çok iç ferahlatı
cıydı; bir diğerimizin hareketlerini anlayıp kişiliğini kabul 
edebilirdik. Yaşamımızın değişmeye başlam asıyla birlikte 
öğretmeye, araştırm aya ve davranışlarım ızı kaydetmeye 
başladık. “Kişiliğinizi Tanıyın” yirmi beş yıllık seminerle
rin, kişilik danışm alarının ve insanların  günlük davranış
ların ın  gözlemlenmesi sonucu olmuşmuş son nokta. Bu 
kitap  kolay ve eğlenceli terimlerle hızlı bir psikoloji dersi 
verecek ve böylece:

Güçlü yanlarım ızı ve zayıflıklarımızı test edip, olum
lu yönlerimizi nasıl güçlendireceğimizi, olumsuz yönleri
mizi nasıl yok edeceğimizi öğrenebileceğiz.

Diğer insanları anlayarak bizden değişik oldukları i- 
çin yanlış olmadıklarının farkına varabileceğiz.

Hammaddemizi bulm ak ve temel mizacımızı anlam ak 
için bundan 2400 yıl önce H ipokrat tarafından  yazılmış 
kişilik ve davranış gruplandırm alarını inceleyeceğiz. Coş
ku yayan Popüler Optim istler ile eğleneceğiz. H er zam an 
mükemmeliyet için çabalayan M elankolikler ile ciddileşe
ceğiz. Lider doğan Güçlü Klorikler ile ileriye gitm ek için 
görevlendirileceğiz. Yaşamla m utlu bir şekilde, barışık 
olan Barışçıl Soğukkanlılarla rahatlayacağız. Kim olduğu
muz önemli değil, her bir türden öğrenecek şeylerimiz var.



BOLUM L a

Kişilik Profiliniz*
Açıklamalar: H er sıradaki dört kelimeden size en çok 

uyan b ir tanesinin  yam na X koyun. H er sıranın işaret
lendiğinden emin olun. Eğer hangisinin uygun olduğuna 
k a ra r veremezseniz eşinize veya bir arkadaşım za sorun 
ve çocukluğunuzda cevabınızın ne olabileceğini düşünün. 
(Her kelim enin tam  açıklaması sf. 215’te)

Güçlü Yönler
1. -Maceraperest - Uyum sağlayan - Hareketli - Analitik,

çözümleyici
2. - Israra - Neşeli - İkna Edici - Barışçıl
3. - Uysal - Fedakar - Sosyal - İradeli
4. - insaflı - Denetimli - Yanşçıi - inandırıcı
5. - Ferahlatıcı - Saygılı - Çekingen - Becerikli
6. - Hoşnut - Duyarlı - Kendine - Cesur

güvenen
7. - Planlı - Sabırlı - Olumlu -Teşvik edici
8. - Emin - Kendiliğinden - Programa bağlı - Utangaç
9. - Düzenli - Lütufkâr - Dobra - iyimser

10. - Arkadaşçıl - Sadık - Komik - Baskıcı
11. - Cesaretli - Hoş - Diplomatik - Detaylı
12. - Neşeli - Tutarlı - Kültürlü - Güvenli
13. - idealist - Bağımsız - Zararsız - Heyecanlandırıcı
14. - Coşkun - Kesin - Kuru esprili - Derin Düşünceli
15. - Aracı - Ahenkli - Harekete - Kolay

geçiren kaynaşır
16. - ince Düşünceli - Yapışkan - Konuşma yanlısı - Hoşgörülü
17. - Dinleyici - Samimi - Lider - Canlı
18. - Halinden - Başkan, şef - Yol gösteren - Şirin

memnun
19. - Mükemmeliyetçi - Cana yakın - Üretici • - Popüler
20. - Cömert -Atılgan - Terbiyeli - Dengeli

Kişilik Profili Florence littauer'in flfter Gvery UUedding Comes a  M arriage  
(Her düğünden Sonra Bir €vlilik G elir) adlı kltabındandır. Copyright © 1981. 
Harvest House Publishers'in izniyle kullanılmıştır.
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Zayıf Yönler
21. - ifadesiz - Çekingen -Yüzsüz -Zorba
22. - Disiplinsiz - Sevimsiz - Donuk - Affetmez
23. - Ketum - Kinci - Dayanıklı -Tekrarlayan
24. -Titiz - Korkak - Unutkan - Açık sözlü
25. - Sabırsız - Güvensiz - Kararsız - Laf kesici
26. - Sevilmeyen - işe karışmayan - Ne yapacağ ı 

belirsiz
- Şefkatsiz

27. - Dik kafalı - Gelişigüzel - Müşkülpesent - Tereddütlü
28. - Sade - Karamsar - Kibirli -Toleranslı
29. - Kolaysinirlenir - Amaçsız -Tartışmacı - Soğuk
30. - Saf - Olumsuz tavırlı - Sinirli - Kayıtsız
31. - Kaygılanan - içine kapanık - işkollk -Tanınmak

isteyen
32. - Çok hassas - Kaba - Ürkek - Konuşkan
33. - Kuşkulu - Organize 

olmamış
- Otoriter - Kederli

34. - Tutarsız - içedönük - Hoşgörüsüz 1 Sıradan
35. - Dağınık - Huysuz - Ağzında 

kelimeleri 
yuvarlayan

- insan kullanan

36. - Uyuşuk - inatçı - Hava atan - Kuşkucu
37. - Yalnız - Denetleyici - Tembel - Gürültücü
38. - Miskin - Şüpheci - Çabuk 

öfkelenen
- Dikkatsiz

39. - intikamcı - Huzursuz - isteksiz - Patavatsız
40. - Uzlaşmacı -Tenkitçi - Kurnaz - Değişken



Kişilik Profiliniz İJ

Kişilik Puan Cetveli
Şimdi tüm  X’lerinizi Kişilik Puan  Cetvelinde uygun 

yerlere işaretleyin. Mesela eğer profilde “H arek e tliy i işa- 
retlediyseniz Puan  Cetvelinde de işaretleyin (Not: Puan  
Cetvelinde kelimelerin yerleri değiştirilmiştir.)

Güçlü Yönler
Popüler
Optimistik

G üçlü  Klorik Melankolik Barışçıl
Soğukkanlı

1. - Hareketli - Maceraperest - Analitik, 
çözümleyici

- Uyum 
sağlayan

2. - Neşeli - ikna Edici - inatçı - Barışçıl
3. - Sosyal -iradeli - Fedakar - Uysal
4. - inandırıcı - Yarışçıl - insaflı - Denetimli
5. - Ferahlatıcı - Becerikli - Saygılı - Çekingen
6. - Cesur - Kendine 

güvenen
- Duyarlı - Hoşnut

7. -Teşvik edici - Olumlu - Planlı - Sabırlı
8. - Kendiliğinden - Emin - Programa bağlı - Utangaç
9. - İyimser - Dobra - Düzenli - Lütufkâr

10. - Komik - Baskıcı - Sadık - Arkadaşçıl
11. - Hoş - Cesaretli - Detaylı - Diplomatik
12. - Neşeli , - Güvenli - Kültürlü - Tutarlı
13. - Heyecanlandına - Bağımsız - idealist - Zararsız
14. - Coşkun - Kesin - Derin Düşünceli - Kuru esprili
15. - Kolay 

kaynaşır
- Harekete 

geçiren
- Ahenkli -Aracı

16. - Konuşma 
yanlısı

- Yapışkan - ince Düşünceli - Hoşgörülü

17. - Canlı - Lider - Samimi - Dinleyici
18. - Şirin - Başkan, şef - Yol gösteren - Halinden 

memnun
19, - Popüler - Üretici - Mükemmeliyetçi - C ana yakın
20. - Cömert -Atılgan -Terbiyeli - Dengeli

Toplam - Güçlü Yönler



12 Kişiliğinizi Tanıyın

Zayıf Yönler
Popüler
Optimistik

G üçlü  Kiorik Melankolik Barışçıl
Soğukkanlı

21. -Yüzsüz - Zorba - Çekingen - ifadesiz
22. - Disiplinsiz - Sevimsiz - Affetmez - Donuk
23. -Tekrarlayan - Dayanıklı - Kinci - Ketum
24. - Unutkan - Açık sözlü -Titiz - Korkak
25. - Laf kesici - Sabırsız - Güvensiz - Kararsız
26. -N eyap acağ ı - Şefkatsiz - Sevilmeyen - işe karışmayan

belirsiz
27. - Gelişigüzel - Dik kafalı - Müşkülpesent -Tereddütlü
28. -Toleranslı - Kibirli - Karamsar - Sade
29. - Kolay sinirlenir - Tartışmacı - Soğuk -Amaçsız
30. -Saf - Sinirli - Olumsuz tavırlı - Kayıtsız
31. -Tanınmak - işkolik - içine kapanık - Kaygılanan

isteyen
32. - Konuşkan - Kaba - Çok hassas - Ürkek
33. - Organize 

olmamış
- Otoriter - Kederli - Kuşkulu

34. - Tutarsız - Hoşgörüsüz - içe dönük - Sıradan
35. - insan kullanan - Dağınık - Huysuz - Ağzında 

kelimeleri 
yuvarlayan

36. - Hava atan - inatçı -' Kuşkucu - Uyuşuk
37. - Gürültücü - Denetleyici - Yalnız -Tembel
38. - Dikkatsiz - Çabuk 

öfkelenen
- Şüpheci - Miskin

39. - Huzursuz - Patavatsız - intikamcı - isteksiz
40. - Değişken - Kurnaz - Tenkitçi - Uzlaşmacı

Toplam - Zayıf Yönler

Birleşik Toplamlar



Kişilik Profiliniz 13

Bu testi yorum lam ak çok kolay. Cevaplarınızı puan 
cetveline işaretleyip her dört sutündaki X’lerinizi toplar
sanız ve en son olarak da Güçlü ve Zayıf Yönlerinizi top
larsanız baskın karak ter tipinizi bulursunuz. Aynı za
m anda hangi kombinasyon olduğunuzu da öğrenebilirsi
niz. Örneğin puanınız güçlü ve zayıf yönlerde 15- Güçlü 
Klorik ise neredeyse tam am en Güçlü Klorik sayılırsınız. 
Ama puanınız örneğin 8- Popüler Optimist, 6- Melankolik 
ve diğerlerinde de 2 ise siz güçlü Melankolisi olan Popüler 
b ir Optimistsiniz. Tabii ki aym zam anda en az baskın 
olan k arak ter tipinizi de öğrenmiş olacaksınız.

Gelecek sayfaları okuduğunuzda ve bu kitap tak i ça
lışm aları uyguladığınızda, güçlü yanlarınızı nasıl kulla
nacağınızı, baskın karak ter tipinizin zayıflıklarım nasıl 
telafi edeceğinizi ve diğer tiplerin güçlü ve zayıf yönlerini 
nasıl anlayacağınızı öğreneceksiniz.




