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TOPRAK VE GÜL
Yağmur toprakla gül bahçivanla buluşunca
B ahar gelir bayram gelir her yere
Yağmur yağdırm ak da zor gül yetiştirm ek de
Em ek ister zam an ister sabır ister
Yağmurlar yağar güller yetişir de
Gül bahçe olunca her yer
Toprak kokar gül kokar gönüller
Serdar

Hayat dinamiktir hareketi gerektirir. Hayatın dinamizmine ayak
uyduranlar başarılı, mesut ve bahtiyar olur. Hayatın olduğu yerde etki
leşim vardır. Etkileşim var oldukça etkileme ve etkilenme kaçınılmaz
dır. Etkileşim sonucu öğretme ve öğrenme hayat boyunca devam eder.
Başarı ve barışın sağlanması etkileşimin sağlıklı, anlamlı ve duyarlı bi
çimde devam ettirilmesi ile mümkündür. Bir bakıma farkmdalıklı bir
hayat için gerekli bilgi, tutum ve davranış kazanılması büyük önem ta
şımaktadır.
Bu çalışmayı; gördüğünü tanıyan, duyduğunu doğru anlayan, dü
şünerek söyleyen, bilgisini kullanan ve kendisini tanımaya ve geliştir
meye çalışanlara ithaf ediyorum.

Gerçek ömrünü yaşadığın an bil,
Başarı çok istekli çalışm anla kabil.
Yaşadığın anı büyük fırsat bil,
Zannetm e zam anı, tükenm ez sebil.
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ÖN SÖZ
Büyük bir mütefekkir; “ey kendini insan bilen insan kendini oku
yoksa cansız ve hayvan hükmünde insan olma ihtimali var.” derken,
insanın kendini tanımasının ve çağın gerektirdiği bilgi, tutum ve dav
ranışlarıyla donatmasının ne kadar mühim ve zorunlu olduğunu ifade
eder.
Günümüzde anlaşmazlıkların birçoğu kendini yeteri kadar tanı
mamaktan ve meramını doğru ifade edememekten doğmaktadır. Ken
dini tanıyan insan, kendisi kadar karşısındaki kişinin de saygı değer
olduğunu ve yaşama hakkı bulunduğunu bilir, empati yaparak hayatını
başkalarını da dikkate alarak düzenler, bencillikten kurtulur. Anlaşmaz
lıklar karşısında çatışma ve çekilme yerine uzlaşma yoluna giderek her
iki tarafın kazancını dikkate alan çözüm yolunu tercih eder.
Her an çeşitli eylemlerde bulunur, sayısız olay ve olgulara şahit olu
ruz. Bu olayları doğru veya yanlış okuma durumuna göre mutlu veya
mutsuz oluruz. Olayın doğru algılanıp uygun tepki gösterilmesi bizi
güzel neticelere taşır. Aksi durumda yanılgı ve pişmanlıklara taşıma
sı kaçınılmaz olur. Hayatta “keşke yapsaydım” yerine, “iyi ki yapmışım
veya iyi ki yapmamışım” diyebilmek; isabetli ve başarılı olmanın gös
tergesidir.
Her anın bir kez yaşandığı ve her olayın bir kez tanık olunduğu
gerçeğinden hareketle değerlendirilmesi ve hatanın en aza indirgenmesi
durumunun başarıyı ve mutluluğu beraberinde getirdiği unutulmama
lıdır.
Bu çalışma barış ve huzur toplumu oluşturmada gerekli temel bilgi,
tutum ve davranışların kazandırılmasında katkı sağlamayı amaçlamak
tadır. İnsanın eğitimi ve ona davranış kazandırma bir bakıma davranış
mühendisliğidir. Bu çalışma Evrende temel özne ve aynı zamanda nes
ne olan insana temel bilgi, tutum ve davranışların kazandırılmasında
“olmazsa olmaz” niteliğinde önem taşıyan ve işin alfabesini teşkil eden
konu ve kazammları sağlamayı hedef seçmiştir.

Çağdaş ve uygar insanların bu temel nitelikleri kazanma ve kazandır
mada rol almaları insan olmalarının getirdiği bir ödev ve sorumluluktur.
Karanlıklardan şikayet etme yerine en az bir mum yakma çabasına girmesi
dir. Aydınlık yarınlara ulaşmanın yolu bu çaba içerisinde bulunan bireyle
rin nicelik ve niteliklerinden geçmektedir.
O halde her birey öncelikle kendini tanımalı, insan olmanın onur ve
mutluluğunu yaşatacak hedefler üzerinde hayatını devam ettirmelidir. Her
can bir cihandir. Candan canlara cihan dolusu selam olsun.
13.02.2013

TEŞEKKÜR
Muhterem bir seyyah, muhteşem bir dünya istasyonuna uğramış ve bir
süre misafir kalmış, garip bir yolcu olarak sayısız güzelliklere tanık oldum.
Herşeyin ya doğrudan ya da sonuçları itibarı ile güzel olduğunu, farkmdalıklı bir bakışla bunun herkes için böyle olduğunu gördüm. Hayatı ne
kadar başarılı yönettiğimin az çok farkına vardım. Ancak bunca tecrübeden
sonra yeniden başlasam, hayatı daha kaliteli yaşayabilme donanımına sahip
olmak için daha çok çaba içerisinde olacağımı söyleyebilirim. Bunca dene
yimlerimin okurlar için faydalı olacağına inaniyorum.
Hayatın iyi yaşanabilmesi için iyi bir hayat yönetimine ihtiyaç vardır,
îyi bir hayat yönetimi için de yeterli bilgi donanımı ve duygu denetimi ge
rekmektedir.
Hayat, ekonomik yaşanması gereken değer olmakla birlikte, her rolün
bir kez oynanma şansı bulunmaktadır. Böylesine tekrarı olmayan hayatın
ekonomik ve doğru yaşanması için başkalarınca yaşanan tecrübelerden ya
rarlanıp yanlış tutum ve davranışlardan uzaklaşılması ve doğru yaşanması
önem taşımaktadır. Bu çalışma bir nebze olumlu tutum ve davranışları ka
zandırmada katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Her yaşanan hayatın gerçek bir film olması kadar benim yaşamış oldu
ğum hayat da gerçek bir filmdir. Bu filmi bazen kendimle, bazen başkaları
ile oynadım. Bir film eleştirmeni olmamakla birlikte, beğendiğim ve be
ğenmediğim sahnelerim oldu. İyi rollerin oynanmasında teknik yetersiz
liklerin rolü olabileceği gibi; bilgi donanım yetersizliğimin, ihmallerimin,
sorumsuz tutum ve davranışlarımın da etkisi olmuştur. Ayni film karesinde
oynayıp, üzmüş olabileceğim herkesten özür dilerim.
Başta senariste ve yönetmene teşekkür ederim. Liyakat göstereme
mekle birlikte engin hoşgörüsüyle birçok isteklerimi kabul edip çeşitli rol
leri oynamamı sağladı. Ayni film karesinde yer alıp bilgi ve duygularımın
eğitiminde katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.
Birçok insandan yararlandım, birçok kitaptan faydalandım, birçok ni
metten beslendim hepisine müteşekkirim.
Ayrıca bu kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan Pegem Akademi Ya
yıncılık şirket müdürü Servet Sarıkaya ya ve kitabın dizgisini gerçekleştiren
D idem Kestek'e teşekkür ederim.
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g ir iş
“İnsani donanım ve yaşantı” çalışmasında iki kritik te
mel kavramın çok iyi ve doğru anlaşılması gerekmektedir.
Bu kavramlar gerektiği kadar doğru algılanmadan ve doğru
anlam yüklenmeden çalışmanın önemini anlamak gerekli
özen ve duyarlılığı göstermek mümkün değüdir.
Bu kavramlardan birisi yaşantının temel unsuru olan
“hayat”, birisi de hayatın temel öznesi ve nesnesi olan
“insandır. Onun için insan Evren için bir şey kendisi için
herşeydir. İnsan geleceğini kendi hayatı üzerinde inşa eder.
Yaşadığımız evrende Hayat; canın zihni, hissi ve hareki
fonksiyonlarından birini veya bir kaçını bir bedende icra
etmesidir. Daha realist bakışla hayat; şu kainatın en önemli
gayesi..hem en parlak ışığı, hem en nazik mayası.. hem ga
yet süzülmüş sonucu., hem en mükemmel meyvesi..hem en
yüksek olgunluğu., hem en güzel yüzü., hem en güzel süsü.,
hem birlik sırrı., hem birlik bağı., hem en harika bir yaratılış
mucizesidir. İlahi bir sanattır. Hem hayat, bütün kainattan
süzülmüş en safı özü olduğu gibi, kainattaki en mühim ilahi
amacı, alemin yaratılışının en önemli sonucu olan teşekkür
ve sevgiyi netice veren büyük bir sırdır.
Varlık aleminin temel öznesi insan; biyo-psiko-sosyal
bir varlık olmakla birlikte Evren'de en başat olanı ve egeme
nidir. İnsan, şu kainat ağacının en son ve en sosyal meyvesi,
kainat sarayının en muhterem saygın misafiri, diğer var
lıklara etkisi ve tasarım ve donanımı ile egemen olan aktif
memuru; ve kainat şehrinin zemin bahçesinde ve tarlasında
gelir ve giderine, ekilmesine bakmakla sorumlu memuru ve
yüzer fenler ve binler sanatlarla donatılmış en gürültülü ve
sorumlu gözlemcisi; ve evren ülkesinin yer küresi memle
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ketinde bir denetçi, bir bakıma yerküresinin idarecisi, in
san olma sorumluluğunu yüklenmiş, bir tarafta canlıların
en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı, mucidinin mükem
mel eseri ve muhatabı, canlılar içinde en ihtiyaçlısı, sınırsız
maksat ve arzuları bulunmakla birlike nihayetsiz düşman
ları bulunan canlısı; yetenekçe en zengini, hayatın lezzeti
ni almada en derin düşüneni, zevkleri elemlerle karışık ve
sonsuzluğa en çok aşık ve muhtaç ve en çok layık ve hak
edeni; ve devamlılığı ve ebedi mutluluğu devamlı isteyen ve
yalvaran ve bütün dünya lezzetleri verilse onun sonsuzluğa
karşı olan arzusunu tatmin etmeyen; ve ona lutuflarda bulu
nan zatı ibadetle seven; ve sevdiren ve sevilen çok harika bir
ilahi kudret mucizesi ve şaşılacak, hayrete düşülecek kadar
garip bir yaratıktır.
Yaşamak ise; gelişerek değişime paralel iyi insan olmada
gerekli nitelikli donanıma sahip olmada gösterilecek çaba
ve performanstır. Bu niteliklerin hayatta farkındalıklı ola
rak davranışları ile yansıtmasıdır. Yaşamak ruhun can kafesi
olan bedeni doldurması, insani değerlerin farkındalığında
özen ve coşkuyla koşuşturmasıdır.
Yaşamak; kendini tanımak ve geliştirmek, okumak,
yazmak, düşünmek, öğrenmek, dinlemek, konuşmak, çev
reyle sağlıklı ilişkiler kurmak, insani değerlere sahip olmak,
zamanı ciğerlerine kadar soluyarak hissetmek, esaret zin
cirlerinden azat olmak, hedeflere yönelik çabaya sahip ol
mak, uzlaşma becerisine sahip olmak, hatalarından dönme
erdemliliğini göstermek eksiklerini tamamlamak, niteliğini
düşüren tutum ve davranışlardan arınmak ve sağlıklı sistem
devamlılığı için değerlendirme yapmaktır.
Bu nitelikte bir tasarım ve donanıma sahip olan insa
nın elbette bilinçli ve sorumlu tutum takınması, çevresine
olumlu katkılarıyla pozitif bir hayat enerjisi yayması yaşa
ndır bir dünya için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada
insanın bu temel değerlerin kazanılmasında gerekli olan ça
lışmaların önemli bir kısmına yer verilmiştir.

KENDİNİ TANIMA VE
GELİŞTİRME
“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır.” Y.E
Her insan sayılamayacak kadar çok sayıdaki özellikleri
bakımından birbirinden farklıdır. Her insan kendine has,
biricik, eşi bulunmayan değerli bir varlıktır. İlk insandan
günümüze kadar yaşamış her insan birbirinden farklıdır.
Bir bakıma insan sayısınca farklı kişilik vardır. Diğer yan
dan her insanın sahip olduğu nitelikler birbirinden farklı
dır. Bütün bu farklılıklar şu soruların sorulmasını ve uygun
cevaplar bulunmasını zorunlu kılmaktadır.
Bende hangi nitelikler ne kadar bulumaktadır?
Başkalarından hangi yönlerden ne kadar farklıyım?
Sahip olduğum niteliklerin en üst düzeyde geliştirilmesine
nasıl katkıda bulunabilirim?
Neciyim?
Nereden geliyorum?
Nereye gidiyorum?
Hayatta misyonum ve vizyonum nedir?
Bu soruların cevaplanmasında bireyin kendini tanıması
ve gizilgüçlerini, ilgi, yetenekerini; her şeyden önce kendi
sınırlı ve güçlü yanlarının, sosyal destek sistemini bilmesine
ihtiyaç vardır. İnsanlar görünüş itibarıyla birbirlerine ben
zeseler de hiçbiri bir diğerine benzemez. İnsanlar fizyolo
jik, psikolojik ve sosyolojik bakımdan farklı özellikler taşır.

4

YAŞIYOR MUSUN? insani Donanım ve Yaşantı

Bu farklılıklar farklı kişilik yapılarını ortaya koyar ve onları
daha özel hale getirir. Özel kişilik yapılarının oluşu, eğitim
de de özel öğrenme ve öğretme yaklaşımını gerektirir.
Bireylerin sahip oldukları nitelikleri olan duyguları, al
gıları, genel ve özel yetenekleri, bilgi ve becerileri, ilgi, tu
tum, değer, inanç ve fikirleri, kişilik gibi özellikleri ölçüle
bilmekte ve kişiler tanınabilmektedir.
Kendini ve başkalarını tanımanın asıl amacı; üstün
ve eksik yönlerini görmesini sağlamak, eksik yönlerini ta
mamlaması ve geliştirmesi, üstün yönlerini kullanmasıdır.
Böylece çağdaş dünyanın zorlanmalı hayat şartlarıyla başa
çıkabilir ve çevreye etkili biçimde uyum sağlayabilir.
Bireyin tanınması gereken yönleri;
Sağlık; bireyin beden sağlığını kişilik gelişimini oldu
ğu kadar hayat başarısını da etkilemektedir. Bu durum belli
aralıklarla sağlık testinden geçmeyi gerektirmektedir.
Yetenekler; yetenek bireyin öğrenebilme gücüdür. Bu
gücün bilinmesi ve yerinde kullanılması, başarı ve mutlulu
ğu beraberinde getirmektedir.
İlgiler; ilgi bireyin bir şeyi merak etmesi, birşeyden hoş
lanıp hoşlanmama sidir. İlgi ile öğrenme ve başarı arasında
manidar bir ilişki vardır. Bir konuda başarı isteniyorsa ilgi
uyandırmak ilk adım olmalıdır.
Başarı; hayatı anlamlandırmak ve doğru istikamette de
vam ettirmek, katma değer ortaya koymaktır. Bireyin başarı
durumunun , üstün ve zayıf oldukları alanların bilinmesi
başarısızlık nedenlerinin bulunup ortadan kaldırılmasına
yardım edebilir. Unutulmamalıdır ki, yetenekleri oranında
başarılı olamayan, başarısızlık duygusu yaşayan bireylerin
ruh sağlığını koruyabilmek güçtür.

Alâeddin Erdoğan
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Kişilik, bireyin yetenekleri, ilgileri, mizacı, duygusal
hayatı, alışkanlıkları, tavır ve değerleri, liderlik özelliği, ba
ğımsız davranabilme, duygusal kararlılık, başkalarıyla işbir
liği yapabilme gibi çok sayıda özelliğin dinamik bir örüntüsüdur. Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum,
davranış ve eylemleri, kişiliğini oluşturan başlıca öğeler ara
sındadır. Bu öğeler insanın görünüşü, hareketleri, mimikle
ri, jestleriyle ve çevreye uyumuyla dışarı yansır. Sabahattin
Kudret Aksal “Değişmez Biçimi” adlı şiirinde kişiliği, şiir
dizelerinde şöyle anlatmaktadır.
Bin duruşu vardır insanın,
Gülüşü, oturuşu, kalkışı!..
Mevsimlerle artar ve eksilir
Aydınlığı bin kapıdan geçer,
Bakar bin pencereden sayısız
Göklere, bin gündüz ve bin gece!
Ne ki yaşam, öteye beriye
Savrulmuş ufak tefek resimler,
Bu kargaşada uçulur ne çok!
Bin kar, bin güneş, bin ses, bin sokak!
Ama değişmez biçimi, tektir
Ölümün yatağına uzanmak!
Benlik, bireyin kendini nasıl gördüğüdür. Birey kendi
ni yüzlerce sıfatla değerlendirebilir. Kendine ilişkin değer
lendirmelerin bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz olabilir.
Mesela bir birey kendisini işlerinde başarılı, zeki biri olarak
görürken; diğer yandan kendisini düzensiz veya insan iliş
kilerinde başarısız görebilir. Burada beklenen , her bireyin
kendisini çeşitli yönleriyle daha çok olumlu olarak algıla
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masıdır. Buna olumlu benlik algısı da denmektedir. Bireyin
geliştirdiği benlik algısı ruh sağlığı, iş başarısı ile anlamlı
olarak ilişkilidir.
Sosyal destek sistemi, bireyin bilinmesi gereken yönle
rinden birisidir. Sosyal destek, bireyin çevresinden gördüğü
dürüst ve empatik tepki, gördüğü ilgi, sevgi, güven, saygı,
takdir edilme, bilgi edinme ve maddi yardım gibi kişisel,
sosyal, psikolojik ve ekonomik nitelikli her türlü yardımdır.
Yapılan araştırmalar sosyal destek sistemi içinde yer alan
ların başarı ve ruh sağlıklarının daha iyi olduğunu göster
mektedir.
Kısaca, biyopsikososyal bir varlık olan bireyi ve aynı za
manda kendini, fizik-biyolojik, psikolojik, sosyo- kültürel
yönden tanımak gerekmektedir.
Bireyi tanıma tekniklerinden standart testlerde;
Yetenek testleri, bireyin maksimum performansını ölçen
testlerdir.
Bireyin akademik başarısı ile zeka düzeyi arasında pozi
tif yönde yüksek bir ilişki vardır.
Başarı testleri, bireyin herhangi bir alandaki başarı dü
zeyini ölçen testlerdir. Daha çok okul başarılarını belirleme
de veya herhangi bir işe en başarılı kişiyi seçmede kullanılır.
İlgi envanterleri, bireyin birşeyden hoşlanıp hoşlanma
ma derecesini ifade eder. Birey şüphesiz ilgi duyduğu iş ve
alanı sever, bu alanda daha başarılı olur. İş analizleri, her
mesleğin belli düzeyde zeka, kişilik özelliği, farklı ilgi, ye
tenek, değer,beden özelliği ve eğitim gerektirdiğini göster
mektedir.
Kişilik testleri, bireyin kişilik özellikleri hakkında bilgi
toplayan testlerdir. Kişilik test ve envanterleri genellikle bi
reylerin kişilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakkında bilgi
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toplamak; bir sorunun çözümü amacıyla başvuran kişiye
doğru tanı koyabilmek; toplumdaki risk altında olan, ruh
sağlığı sorunu bulunan veya psikolojik danışmaya ihtiyaç
duyan bireyleri belirlemek veya çeşitli sektörlere uygun ele
man seçmek için kullanılmaktadır.
Tutum testleri, bireyin bir şeye yönelik olan duygusal,
düşünsel ve hareki eğilimini ölçen testlerdir.

