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J o c e Iy n 'e

VERlJİqİ İ ili A M VE Aİİll İÇİN



Ama sözcükler kimsenin tahmin edemeyeceği kadar 
güçlüdür-ve bir kez çocuğun beynine derince 
kazıldı mı, kolayca sökülüp anlamazlar.

-May Sarton, “Bir Anka Tanıyordum”



Önsöz

Bu kitabın yazılması ve basılması sürecinde bazı değerli ha
yat dersleri aldım. Reddedilmenin karşıtının sadece kabul edil
me olmadığım keşfettim. Reddedilmenin karşıtı aynı zamanda 
azimdir. Ve bu projenin geliştiği altı yıl boyunca -birçok insanın 
yardımıyla- azmetmeyi öğrendim. Bu kitabm oluşmasına katkı
da bulunan birkaç kalp, akıl ve sese müteşekkirim -siz kim ol
duğunuzu biliyorsunuz.

Öncelikle cesaretli hikayeleri; bakış açıları ve akıllarıyla ba
na ilham vermiş olan danışanlarıma, öğrencilerime ve workshop 
katılımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Her gün, beraberinde 
ondan öğrenilecek yeni ve değerli şeyler getirir ve bu kitap da 
öğrendiklerimi geri vermek için bildiğim en iyi yol. Onların bi
reysel hikayeleri, birçok insana ulaşma yolu olan kolajlar haline 
gelmiştir.

“Kişisel Algılama!”daki vizyonumu paylaşan, iyimserliği ve 
desteği ile çalışmalarımı hızlandıran edebiyat danışmanım Vic
toria Shomaker’a teşekkürler. Kitap teklifimi ustaca basıma ha
zırlama aşamasında daha iyi bir yazar olmayı öğreten Kimn Ne- 
ilson’a, gözlerimin önünde kitabm müsveddesiyle harikalar ya
ratan, birlikte çalışılması muhteşem olan New Harbinder’daki 
editörüm Farrin Jacobs’a teşekkürler. Bakış açısı ve düşünceli 
yorumları için Isaac Mizrahi’ye çok şey borçluyum. Değerli kat
kıları için Maire Farrington ve Anna Rabkin’e müteşekkirim.
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Değerli katkıları için Habib Douss, Jennifer Miller. Bruce Kle
in, Barry Berkovvıtz. Molly Hazen ve Nancy Suib’e teşekkürler.

Birkaç kişi yıllar boyu düşüncelerimi şekillendirdiler. İşte bu 
kitabın sayfaları onların fikirleriyle dolu: Eric Gıeeleaf, Eliana 
Gil, Jon Sangree, Norman Fischer, Reb Anderson ve Green 
Gulch Çiftliğindeki diğer öğretmenler.

Kolay ulaşılabilirlikleri, yol göstericilikleri, akıl danışman
lıkları ve yüreklendirmeleri için yazarlar Susan Jeffers, Susan 
Page, Thomas Farber, Janet Wolfe ve Stuart Hart’a müteşekki
rim. Sebastian Orfali ve Beverly Potter’a bana yayıncılık ve pro
mosyonu öğrettikleri için özel teşekkürler.

Bu kitaba baştan beri inanan Berkeley, Califomia’daki Black 
Oak Bokks’un ortaklarından Herb Bivins’a teşekkürler. Her 
“Kitap nasıl gidiyor?” sorusunda kendimi daha çok yazar hisse
diyordum. “Kişisel Algılama!” kitabı Herb’in ve diğerlerinin bu 
tür sürekli teşvikleriyle ortaya çıktı.

Arkadaşlarımdan aldığım uzun soluklu desteklere çok değer 
veriyorum. Sima Blum’la birbirimizi Baltimore’daki lise yılla
rından tanıyoruz. Baltimore’dan bir başka arkadaş Allan Wolfe 
bu maceraya başlamam için beni dürten ilk kişiydi. Bette Co- 
oper ve Larry Grusin’le arkadaşlığımız Alabama Üniversitesi 
yıllarına uzanır. Bu kitabın adı da yıllar önce bir makalemi oku
duktan sonra Larry’nin yaptığı bir yorum sonucu ortaya çıktı. Er 
veya geç yeteneklerimi keşfedeceğimi fark eden John L. Black- 
bum ’e de teşekkürler.

Bu projeye mükemmel katkılarda bulunan eski dostlarıma ve 
iş arkadaşlarıma da minnettarım; özellikle Steven Saloman, 
Ruth Belikove, Marilynn Denn, Audrey Fain, Mary Gullekson, 
Lynn Talyor, Richard Friedlander, Gail Glassberg, Julie Kovits, 
Harry Postemak ve Phyllis Gorelick.

Azmettiğim konusunda hiçbir kuşkum yok çünkü insanlar 
“Kitap nasıl gidiyor?” diye sormayı düşünüyorlardı. Green 
Gulch Çiftliğindeki insanların destek ve sevgisine özellikle min
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nettarım. Fikir ve yeteneklerimi geliştirmeme yardım eden çift
lik üyelerine teşekkürler. Beni sürekli neşelendiren Kaliforniya 
Evlilik ve Aile Terapistleri Demeğine, Ulusal Kadm Kongresi
ne teşekkürler.

Omzumda oturan üç ilham perime özel bir teşekkür borçlu
yum. Omaha Central Lisesinden İngilizce öğretmenim Marcia 
Blacker yazmamı destekleyen ilk kişiydi. Hikayelerimden birini 
yarışmaya göndermişti. Yarışmayı kaybetmiştim ama yıllar son
ra Marcia’yı yeniden buldum ve halen ilişkideyiz. Diğer iki il
ham perim Dr. Hal Bailen ve Dr. Raymand Biase. Onlar da ba
na inandılar ve yıllarca fiziksel-duygusal gelişimimi destekledi
ler. Verecek öyle çok şeyleri vardı ki! Onları çok özlüyorum; bu
rada olmalarını bütün kalbimle isterdim ama bu kitabm oluştu
ğunu bildiklerinden eminim -nasıl bilmezler ki?

Son olarak, çabalarımı alkışlayan aileme teşekkür etmek isti
yorum. Özellikle kızım Jacelyn Savage’a akıllı içgüdüleri ve en 
doğru sevgi ve destek sözcüklerini söyleme yeteneği için; kar
deşim Lee Raskin’e değerli öneri ve adadığı destek için.

Hey, hep beraber başardık!
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insan kurallara sığmaz 
Kuraldışı size kendinizi kazandır,



Giriş

Bazen Size Neyin 
Çarptığını Bilmezsiniz

Öyle hızlı olur ki -sözcük bombardımanı, solgun bir bakış, 
küçümseyici bir ses tonu- sanki gevşemiş bir tuğla yerinden fır
layıp alnınıza çarpar. Sersemlersiniz. Dengenizi yitirirsiniz. 
Doğru düşünemezsiniz. Sonra ağrı başlar. Donup kalır, geri çe
kilebilirsiniz. Gözyaşlarına boğulabilirsiniz. Öfke krizine kapı
labilirsiniz. Merak edersiniz; “Allah aşkına nereden çıktı bu?”

Başkalarının sözleri veya hareketleri sizde yanlış anlamalara 
ve incinmelere neden oluyorsa, bu sizin kişisel algılamanız yü- 
zündendir. İşte reddedilme budur. Reflekssel yanıtınız- olayın 
boyutuyla orantılıdır ve büyük bir olasılıkla çocukluğunuza da
yanan reddedilme deneyimlerine karşı bir tepkidir. Ama yeni 
acılar eskilerin üzerine biner ve sanki her yeni incitici söz hiçbir 
zaman iyileşmemiş olan eski bir yarayı kanatır.

Yıllar boyunca, işaret ve sinyaller, tonlama ve vurgulamalar, 
kelime ve tamlamalar üst üste birikir. Çocuklukta yaşanan bu 
reddedilme yaraları ebeveynlerden, öğretmenlerden, kardeşler
den, teyzelerden, amcalardan, büyükanne-büyükbabalardan, ço
cuk bakıcılarından veya komşulardan kaynaklanabilir. Belki is-
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tenerek belki de istenmeyerek yapılmışlardır. Her iki şekilde de, 
yetişkin ilişkilerinizi etkileyebilecek kendini reddetme inançları 
halini alırlar. O stoktaki herhangi bir şey, savunma mekanizma
sını harekete geçirip bir şeyle'ri ateşler.

İnsanlar deprem veya kasırga gibi bir doğal afet veya fiziksel 
saldırı gibi korkutucu veya sözlü taciz gibi üzücü bir olay yaşa
dıklarında sadece o andaki olaya karşı şok olmakla kalmaz, taa 
çocukluklarına ulaşan geçmiş travmalara da reaksiyon göstere
bilirler. Mevcut durumun yanında geçmiş deneyimlere de tepki 
gösterebilirler. Bu deneyimlerin bir kısmı travmatik olabilir ve 
bunları yaşayan çocuklar kendilerini taciz edilmiş, kandırılmış 
ve reddedilmiş hissedip dünyanın güvenli bir yer olduğuna inan
makta güçlük çekebilirler. Bir kadın reddedildiği zaman bunal
dığını ve çocukluk deneyimlerini anımsadığını şöyle açıklıyor: 
“Sanki bir kasırgaya tutuluyordum.”

Psikoterapist ve araştırmacı Elaine Aron’un Aşırı Duygulu 
insan kitabında açıkladığı gibi, bazı çocuklar özellikle çevrele
rine karşı çok duyarlıdır; aşırı uyarılma ve aşırı etkilenmeye me
yillidir. Bu çocuklar sürekli kendilerini sayısız endişe kasırgala
rına kapılmış hissederler.

İki belirgin çocukluk endişe kasırgası, terk edilme korkusu 
ve kimliğimizi kaybetme korkusudur. Bu korkuları oluşturan ne
dir? Erken yaşlarımızdan itibaren ebeveynlerimizden veya bize 
bakanlardan ilişkiler hakkında bilgi alırız. Ama onlara öylesine 
bağımlıyızdır ki, bunlar doğal olarak eşit ilişkiler değildir. Ço
cuklar doğuştan güvenirler, taa ki, o güveni sarsacak bir olay 
olana kadar. Yalnız başına, aç veya altı ıslak bir beşikte yatmak, 
gerçek zaman kavramı olmayan bir bebek için sonsuz görünebi
lir. O çocuk ebeveynin kaprisinden kolayca incinebilir -acaba 
ebeveyn geri dönüp onu rahatlatacak mıdır? Zaman zaman bizi 
terk edeceklerini düşünüp endişeleniriz -terk edilerek reddedil
mekten korkarız. Bazı zamanlarda ise bize bakanların aşırı ya-
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kmlığmdan ve kişiliklerimizin bastırılmasından bunalırız. Bu da 
reddedilmenin bir başka türüdür. Bu nasıl olur? Özgürlüğümü
zü, yaratıcılığımızı, iddiacılığımızı veya kişiliğimizi göster
memize izin vermeyebilirler. Bu iki yönlü reddedilme korkusu 
-terk edilme ve burnunu sokma- çoğunlukla bize hayat boyu eş
lik eder ve ilişkilerimizde sürekli sorun yaratır.

Olası reddedilme korkusu, çoğumuzu sevgi sözcükleri söyle
mekten, ilgimizi belirtmekten, cinsel girişimlerden hatta sinema 
veya akşam yemeği davetlerinden alıkoymuştur. Birine çıkma 
teklif etmek, maaş artışı istemek, sanat eserlerini sergilemek ve
ya havaalanına götürülmeyi istemek gibi ricaları belirtmekten 
genellikle korkarız. Bu kısıtlayıcı ve sınn'layıcıdır. Bizi kendi
miz olmaktan alıkoyar. Bu şekilde geri durduğumuzda ise insan
lar genellikle tereddüdümüzü yanlış algılar.

Yetişkinlerin reddedilme sıkıntılarının çocuklukta yattığmı 
anlamak işe yarayabilir. Çoğumuz sevilmek, ilgi gösterilmek, 
sayılmak istedik ama belki de büyüme sürecinde bunlar gerçek
leşmedi. Öylesine çok hayal kırıklığı yaşadık ki! Örneğin, anne
niz tarafından rahatlatılmak istediğinizde o geri durduysa; baba- 
nızm okulda geçen gününüzle ilgili hikayelerinizi dinlemesini 
istediğinizde, o gazetesini okumaya devam ettiyse; size ilgi gös
termedi hatta yüzünüze bile bakmadıysa; beceremediğiniz za
manlarda cezalandırılmak yerine arada sırada iyi bir şeyler yap
tığınızda övülmek muhteşem olmaz mıydı? Arada sırada örne
ğin masaya sütü dökmeden getirmek gibi basit şeylerde -iyi bir 
iş yaptığınızın söylenmesi güzel olmaz mıydı? Bir adam şöyle 
anımsıyor: “Bir seferinde matematik testinden 92 aldığımı baba
ma söylemek için eve koştum. Nota baktı, sonra bana baktı ve 
şöyle dedi: ‘Peki geri kalan 8 puana ne oldu?’ Sanırım o saniye
de içimde bir şeyler öldü.”

Çoğumuz reddedilme mesajları almışızdır; ebeveynlerimiz 
veya öğretmenlerimiz buna niyetlenmemiş olsalar bile. Belki
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kendimize gülündüğünü, değersiz görüldüğümüzü, dikkate alın
madığımızı hatta sahiplenilmeyip terk edildiğimizi hissetmişiz
dir. Belki birisi istemeyerek de olsa, “Bebek gibi davranıyorsun. 
Senin neyin var, yoksa duyguların mı incindi?” deyip alay ede
rek duygularımızı küçük görmüş olabilir. Belki de kendi duygu
larını incelemek zorunda kalmamak için nasıl hissetmemiz ge
rektiğini bize kabul ettirmeye çalışıyordu. Ama bize, duyguları
mızı yok etmeye çalışıyorlarmış gibi geliyordu.

Yıllar sonra bile zamanla kabuk bağlamış bu çocukluk yara
larından hala etkilenir durumdayız. Olaylar unutulmaya yüz tu
tar ama bu eski duygular yetişkin yaşantımız ve ilişkilerimizde 
tekrar yankılandığında sersemleriz. En ufacık şey bile bizi inci
tir. Küçümsendiğimizi hissediyor, başkalarının hareketleri, söz
cükleri ve davranışlarıyla duygularımız incinmeye devam edi
yorsa veya herhangi bir durum için kendimizi acımasızca suçlu- 
yorsak o zaman kişisel algılıyoruz demektir.

Tanıdığım bir şarkı sözü yazarı bu süreci anlatmak için mü
zikal terminoloji kullanıyor: “Kendimi bir arp gibi hayal ediyo
rum. Etrafta her tür büyüklü küçüklü döküntüler dönüp duruyor 
-sözcükler, duygular, öneriler. Bazıları bana doğru yüzüp teller 
arasındaki boşluktan geçerek süzülüyorlar. Ama bazıları da fır
layıp tellere çarparak öyle bir nota çalıyorlar ki geçmişim yan
kılanıyor ve eski acılar ortaya çıkıyor. Gerçekten sinirlerimi al
tüst edip dengemi bozuyorlar.

Bu karşılaşmalardan kurtulup bu kadar sinirlenmemeyi -arpı
mı tekrar akortlayıp dengemi bulmayı becerebilmeyi istiyorum. 
Döküntülerden iyi bir müzik yapmanın yollarını arıyorum. Be
nim için işe yarayan en iyi şey “Kişisel algılama, kişisel algıla
ma” diye şarkı söylemek oluyor. İşte bunu kendime ilke edin
dim.”

Kişisel algılamamn hem iş hem de kişisel ilişkileri etkiledi
ği konuşunda hiçbir şüphe yok. Reddedilmeye karşı duyarlılık
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birçok psikolojik konunun belirtisi veya niteliği olabilir: Yetiş
kin Dikkat Toplayamama Sorunu, depresyon, sahne korkusu, 
beslenme bozuklukları, aşın duyarlı sinir sistemi, utanma kay
naklı konular, çekingenlik ve kötü muamele. Ve başka örnekler 
de aklınıza gelebilir. Ama reddedilme, pastanın bir diliminden 
çok daha fazlasıdır -bu konuları örten kremanın tümüdür.

CİDDİYE ALIN AMA KİŞİSEL ALMAYIN
Başkalarının sözlerini yanlış yorumlama sonucunda duygu

larımız incinince her şeyi kişisel algılıyoruz demektir. Sözcükler 
ve hareketler asıl niyet öyle değilse de reddedilme gibi hissedi
lir. Bazen de başka bir kişinin sözcük veya hareketi gerçekten de 
reddedilmedir. Bunu kendimize düzgünce kabul ettirmek önem
lidir. Harvey Mackay’nin “Sharkproof” da yazdığı gibi eğer bir 
işe alınmadınız, maaş artışı talebiniz reddedildi veya istediğiniz 
üniversiteye kabul edilmedinizse “acıyı haklı çıkartmaya çalış
mayın. .. başınızı dik tutup doğru yöne bakın ve oyuna geri dö
nün... Bu sürekli bir durum değildir. Bu kısa vadeli bir aksilik
tir”. Ne kadar acı olursa olsun, söylenen veya yapılanlardan ya
pıcı bir şeyler öğrenebiliriz.

Eğer belli bir grup insan tarafından sosyal fonksiyon veya iş 
aktivitelerinden uzaklaştırıldığınız su götürmez bir gerçekse bu 
durumla en iyi nasıl baş edebilirsiniz? Kendinize birkaç soru 
sormak işe yarar. Örneğin, “Kendimi dışlanmış hissettiğimden 
dolayı aşırı duyarlı hale geldim. Bu yüzden mi içeriye alınmak 
için kapıları yumrukluyorum?” “Durumu, gereğinden fazla ge
nelliyor ve dışlandığım için bende bir şeylerin yanlış olduğuna 
mı inanıyorum?” “İnsanlara, ‘hadi, ne duruyorsunuz, beni dışla
yın, zaten bunu bekliyorum', gibi bir mesaj veriyor olabilir mi
yim?”

Çoğumuzun başına gelmiştir, çok kötü bir gün geçirdikten 
sonra bunun acısını başkasından çıkartmışızdır. Bu doğru değil



dir ama mutlaka yaşanmıştır. Biri size gerçekten acı veren bir 
şeyler söylediyse bu kişi karakter olarak reddedici hatta biraz da 
kötü ruhlu bir birey olabilir. Ama büyük bir olasılıkla o kişinin 
o gün kendisiyle ilgili bir sorunu vardır. Ve tesadüfen yanında 
bulunduğunuzdan size yüklenmiştir. Mackay okurlarına anunsa- 
tıyor, “Ne yaparsanız yapın, reddedilmeyi kişisel algılamayın. 
Sizinle hiç ilgisi olmayabilir.”

İnsanları daha iyi anlamak çabasıyla onlar hakkında bilgi 
toplamak gelecekteki ilişkilerinizde problemleri daha kolay at
latmanıza yardımcı olabilir. Hatta o kişi veya kişilerle bir gele
ceğiniz olmayacağına bile karar verebilirsiniz. Yaşamınıza gir
mesine izin vereceğiniz bilgiler gibi kişiler konusunda da seçici 
olabilirsiniz.

Bazı zamanlarda birinin söylediği bir şeyin doğru olabilece
ğini kabul edip söyleme şekline aşırı tepki gösterdiğimiz olur. 
Tavırlarına aldırmayıp sözlerinin doğruluğuna saygı gösterebilir 
misiniz? Başka bir deyişle, sözleri ciddiye alıp kişisel 
algılamayabilir misiniz?

Tabii bazı zamanlarda kişisel algılamanın yararları da vardır. 
Dünyanın tüm yönlerini içimize sindirmek amacıyla kalbimizi 
ve aklımızı açtığımızda, onları tümüyle kabullenmeye izin veri
yoruz demektir -kişisel ve özel bir şekilde. Bu da kişisel algıla
ma değil midir? Bu tanım olumsuz yerine olumlu bir şekilde gö
rülünce ne olur? Kendimiz ve dünyamız hakkında yeni ve fark
lı bilgiler edinme fırsatını elde ederiz.

G erçekleri Sınıflandırm ak
Anahtar; verileri diğerlerinden ayırmak ve doğru bir şekilde 

işleme koymaktır. Örneğin büyük bir şirkete gelen posta, dağı
tılmak için muhaberat odasına gider. Ve genellikle sınıflandırıla
rak doğru departmanlara gönderilir. Eğer bir mektup yanlış bir 
departmana, bu işle ilgili olmayan birine yönlendirilirse bu in
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