
ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1415 Adı, Soyadı ALEYNA AKBAŞ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 1 3 3 2 0 24,00

Felaketçilik 10 3 1 1 1 1 17,00

Etiketleme 10 2 2 2 0 2 22,00

Kişiselleştirme 10 0 2 1 0 1 12,00

Aşırı Genelleme 10 3 1 0 1 0 9,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 2 0 2 2 0 16,00

Kurtulma Yetersizliği 10 0 1 4 1 0 18,00

Suçlama 10 1 1 2 1 2 23,00

Duygusal Muhakeme 10 1 3 2 1 1 22,00

BEYİN OKUMA
Kişilerin size yönelik düşünceleri hakkında yeterli deliliniz olmadığı hâlde, onların ne düşündüklerini bildiğinizi varsayarsınız. Bu mazeret
grubunda genellikle başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve olumsuz görüşlerini sanki onların beynini okuyormuşçasına
kişiselleştiririz. Dahası, kendimizi de bu ters-yüz edilmiş gerçeklikle tanımlamaya ve yargılamaya başlarız. Sonuç olarak ta ya o olumsuz
düşünce ve tanımlama bombardımanın altında kendimizi kapatarak durumu kabulleniriz, ya da bu motive bozucu bindirmeler nedeniyle
de hedefimizden uzaklaşarak oryantasyonumuzu kaybederiz. Bu durum da beraberinde hedefimizden uzaklaşmamıza neden olmakta,
ayrıca da yeni bir başlangıç yapmamızı da ciddi manâda engelleyebilmektedir.  

Bu konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okumanızı rica ediyor ve durumunuzu yeniden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.  

Yıkıcı Eleştiriler Üzerine Bir Hikaye

Eski zamânlarda, daha doğrusu ulaşımın binek hayvanlar tarafından yapıldığı zamânlarda, bir baba ve oğlu, Hacc’a gitmeye karar
vermişler. Tabiî olarak o zamânlarda, kendi hâlindeki âilelerinin binek hayvanı eşek olduğundan, baba ve oğul belki aylar sürecek bu
yolculuğa çıkmak için eşeklerini de yanlarına almışlar ve öylece yola koyulmuşlar. Bir süre yol aldıktan sonra Baba oğluna seslenerek,  

— Oğulcuğum, sen körpeciksin, eşeğe sen bin, ben yularından çekerim, öylece yürür gideriz. İnşâllãh sağlıcakla kutsal topraklara varırız,
demiş.  

Oğul, babasının sözünü dinleyerek eşeğe binmiş ve bu hâl üzre yola devâm etmişler. Bir zamân sonra bir köyden geçerlerken, onları
gören köy ahâlisi arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne hayırsız evlat, şuna bakın, babasını yürütüyor da kendisi eşeğe binmiş
gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız evlat ne olacak..!”  

Bunu duyan oğul, utanmış ve hemen eşekten inmiş, babasını eşeğe bindirerek yine yola koyulmuşlar. Ancak bir zamân sonra bu kez
başka bir köyden geçerlerken, onları gören diğer köydeki ahâli yine arkalarından şöylece mırıldanmış: “Aman ne hayırsız baba, şuna
bakın, körpecik evlâdını yürütüyor da, kendisi eşeğe binmiş gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız baba ne olacak..”  

Bunu duyan yaşlı baba, eşekten inmemiş; dahası, oğlunu da yanına alarak beraberce tekrâr eşeğe binmişler ve yine yola revân olmuşlar.
Bu sefer de başka bir köyden geçerlerken onları gören ahâli arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne gaddar insânlar, şunlara bakın,
zavallı hayvancağıza iki kişi binmişler ve güyâ böylesine uzun ve kutsal bir yola koyulmuşlar. Utanmak yok bunlarda.. Allãh korkusu da
yok.. Bir de Hacı olacaklar.. Zorba insânlar ne olacak…!”  

Bunu duyan baba ve oğul ise, bu kez eşekten beraberce hemen inmişler ve eşeğin semerini boş bırakmışlar. Biri eşeğin sağında, diğeri de
eşeğin solunda yürüyerek tekrâr yollarına devâm etmişler. Ancak, bir zaman sonra, tam rahat ettik demeye kalmadan başka bir köyden
geçmekteymişler ki, onları gören ahâli bu kez da arkalarından istihzâ ile dalga geçerek şöyle mırıldanmışlar: “Aman ne aptal insânlar,
şunlara bakın, eşeği boş bırakmışlar, kendileri de sağlı sollu yürüyorlar. Bunlar harbiden de çok ahmaklar. Bunlara Hacc farz bile değildir
vallâ. Bir de Hacı olacaklar yaa..!” demişler.  

Bu kez bunu duyan baba ve oğul, artık bu bitmek tükenmek mırıldanışlardan usanarak Hac’ca gitmekten de vazgeçmişler. Yolu yarıda
bırakıp geri dönerlerken, daha önce geçtikleri her köyde yine alay konusu olmuşlar. Gerisin geri geçtikleri köylerdeki ahâli, tekrâr baba ve
oğlu gördüklerinde, önceki görüşlerinde ne kadar haklı olduklarını yineleyerek, “Zâten bunların her hâlinden belliydi Hacı olamayacakları”
diyerek yine arkalarından söylenmişler ve zavallı baba oğulu adetâ canlarından bezdirmişler.  

Bu Dramatik Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Sevgili dostlar,  

Siz, siz olun; ne olursa olsun, kendiniz için doğru olanı yapın. Bunu yaptıktan sonra dışarıdan işgüzarca yapılan müdahâlelere ve olur
olmaz eleştirilere de kulak asmayın. Ne yaparsanız yapın, aslâ kimseyi memnûn edemezsiniz. Bu nedenle aslâ tribünlere oynamayın.
Kendinizi memnûn edin ve ödüllendirin. Kendinizin ve yaptığınızın farkında olun. Başarılarınıza veyâ hatâlarınız sonucu ortaya çıkan
başarısızlıklarınıza, her ne olursa olsun kendiniz sahip çıkın. Kendinizle barışık olun. Yolunuzda sağlam adımlara yürümeye devâm edin.
Kulağınızı yerli yersiz değerlendirmelere tıkayıp, sâdece hedefinize kilitlenin. Dış odaklı bir kontrol mekanizmasını değil, iç odaklı kendi
kontrol mekanizmanızı oluşturun ve kullanın. Bir yola koyulmuşken devâmlı taktik değiştirerek, her şeyi yüzünüze gözünüze
bulaştırmayın. Verdiğiniz kararların arkasında durun.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1415 Adı, Soyadı ALEYNA AKBAŞ Sınıf 12H

Tekrâr ediyorum: Kendiniz için doğru olanı yapın, çünkü hiç kimse sizi sizden daha fazla düşünemez ve önemseyemez.  

Başkalarını gereğinden fazla dikkate alarak oyalanmayın, kaygılanmayın. Sâdece kendi işinizi yapın! Unutmayın, ne yaparsanız yapın,
hamervâh insânların mutlâkã söyleyecek bir şeyleri vardır. Albert Einstein’ın dediği gibi, “Bir insânın herhangi bir konudaki fikrini
değiştirebilmek, gerçekten de atomu parçalamaktan daha zordur!” Bu nedenle enerjinizi bu kãbîl zorluklara değil, işinize ve hedefinize
yoğunlaştırın..! Aksi takdîrde, hem yolunuzdan, hem hedefinizden, hem de geleceğinizden olursunuz….  

Unutmayınız ki, yerli yersiz —öyle ya da böyle— sizi eleştirenler ve konsantrasyonunuzu bozanlar, eğer siz bir şekilde başarısız olursanız;
bu kez de, “Baştan belliydi zâten, bundan adam olmayacağını size söylemiştim” diyerek yine sizi çekiştireceklerdir. Bu nedenle haksız
eleştirilere dikkat kesilerek moral düzeyinizi düşürmeyin! Kendinize; eksikmişsiniz gibi, kusurluymuş gibi ve devâmlı îkãz edilmek
zorundaymışsınız gibi davranmayın!  

Özetle, kendinizi sevin ve bu sevgiye her ne olursa olsun sâdık kalın!  

                                                2 / 2



ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 393 Adı, Soyadı ASLI ŞİRİN KUŞDİL Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 1 1 3 2 1 25,00

Felaketçilik 10 3 1 1 2 1 21,00

Etiketleme 10 1 1 2 1 2 23,00

Kişiselleştirme 10 0 0 1 0 3 18,00

Aşırı Genelleme 10 0 0 4 2 0 20,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 0 2 1 0 1 12,00

Kurtulma Yetersizliği 10 3 1 0 0 1 10,00

Suçlama 10 1 1 0 0 2 13,00

Duygusal Muhakeme 10 1 1 1 3 0 18,00

BEYİN OKUMA
Kişilerin size yönelik düşünceleri hakkında yeterli deliliniz olmadığı hâlde, onların ne düşündüklerini bildiğinizi varsayarsınız. Bu mazeret
grubunda genellikle başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve olumsuz görüşlerini sanki onların beynini okuyormuşçasına
kişiselleştiririz. Dahası, kendimizi de bu ters-yüz edilmiş gerçeklikle tanımlamaya ve yargılamaya başlarız. Sonuç olarak ta ya o olumsuz
düşünce ve tanımlama bombardımanın altında kendimizi kapatarak durumu kabulleniriz, ya da bu motive bozucu bindirmeler nedeniyle
de hedefimizden uzaklaşarak oryantasyonumuzu kaybederiz. Bu durum da beraberinde hedefimizden uzaklaşmamıza neden olmakta,
ayrıca da yeni bir başlangıç yapmamızı da ciddi manâda engelleyebilmektedir.  

Bu konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okumanızı rica ediyor ve durumunuzu yeniden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.  

Yıkıcı Eleştiriler Üzerine Bir Hikaye

Eski zamânlarda, daha doğrusu ulaşımın binek hayvanlar tarafından yapıldığı zamânlarda, bir baba ve oğlu, Hacc’a gitmeye karar
vermişler. Tabiî olarak o zamânlarda, kendi hâlindeki âilelerinin binek hayvanı eşek olduğundan, baba ve oğul belki aylar sürecek bu
yolculuğa çıkmak için eşeklerini de yanlarına almışlar ve öylece yola koyulmuşlar. Bir süre yol aldıktan sonra Baba oğluna seslenerek,  

— Oğulcuğum, sen körpeciksin, eşeğe sen bin, ben yularından çekerim, öylece yürür gideriz. İnşâllãh sağlıcakla kutsal topraklara varırız,
demiş.  

Oğul, babasının sözünü dinleyerek eşeğe binmiş ve bu hâl üzre yola devâm etmişler. Bir zamân sonra bir köyden geçerlerken, onları
gören köy ahâlisi arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne hayırsız evlat, şuna bakın, babasını yürütüyor da kendisi eşeğe binmiş
gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız evlat ne olacak..!”  

Bunu duyan oğul, utanmış ve hemen eşekten inmiş, babasını eşeğe bindirerek yine yola koyulmuşlar. Ancak bir zamân sonra bu kez
başka bir köyden geçerlerken, onları gören diğer köydeki ahâli yine arkalarından şöylece mırıldanmış: “Aman ne hayırsız baba, şuna
bakın, körpecik evlâdını yürütüyor da, kendisi eşeğe binmiş gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız baba ne olacak..”  

Bunu duyan yaşlı baba, eşekten inmemiş; dahası, oğlunu da yanına alarak beraberce tekrâr eşeğe binmişler ve yine yola revân olmuşlar.
Bu sefer de başka bir köyden geçerlerken onları gören ahâli arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne gaddar insânlar, şunlara bakın,
zavallı hayvancağıza iki kişi binmişler ve güyâ böylesine uzun ve kutsal bir yola koyulmuşlar. Utanmak yok bunlarda.. Allãh korkusu da
yok.. Bir de Hacı olacaklar.. Zorba insânlar ne olacak…!”  

Bunu duyan baba ve oğul ise, bu kez eşekten beraberce hemen inmişler ve eşeğin semerini boş bırakmışlar. Biri eşeğin sağında, diğeri de
eşeğin solunda yürüyerek tekrâr yollarına devâm etmişler. Ancak, bir zaman sonra, tam rahat ettik demeye kalmadan başka bir köyden
geçmekteymişler ki, onları gören ahâli bu kez da arkalarından istihzâ ile dalga geçerek şöyle mırıldanmışlar: “Aman ne aptal insânlar,
şunlara bakın, eşeği boş bırakmışlar, kendileri de sağlı sollu yürüyorlar. Bunlar harbiden de çok ahmaklar. Bunlara Hacc farz bile değildir
vallâ. Bir de Hacı olacaklar yaa..!” demişler.  

Bu kez bunu duyan baba ve oğul, artık bu bitmek tükenmek mırıldanışlardan usanarak Hac’ca gitmekten de vazgeçmişler. Yolu yarıda
bırakıp geri dönerlerken, daha önce geçtikleri her köyde yine alay konusu olmuşlar. Gerisin geri geçtikleri köylerdeki ahâli, tekrâr baba ve
oğlu gördüklerinde, önceki görüşlerinde ne kadar haklı olduklarını yineleyerek, “Zâten bunların her hâlinden belliydi Hacı olamayacakları”
diyerek yine arkalarından söylenmişler ve zavallı baba oğulu adetâ canlarından bezdirmişler.  

Bu Dramatik Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Sevgili dostlar,  

Siz, siz olun; ne olursa olsun, kendiniz için doğru olanı yapın. Bunu yaptıktan sonra dışarıdan işgüzarca yapılan müdahâlelere ve olur
olmaz eleştirilere de kulak asmayın. Ne yaparsanız yapın, aslâ kimseyi memnûn edemezsiniz. Bu nedenle aslâ tribünlere oynamayın.
Kendinizi memnûn edin ve ödüllendirin. Kendinizin ve yaptığınızın farkında olun. Başarılarınıza veyâ hatâlarınız sonucu ortaya çıkan
başarısızlıklarınıza, her ne olursa olsun kendiniz sahip çıkın. Kendinizle barışık olun. Yolunuzda sağlam adımlara yürümeye devâm edin.
Kulağınızı yerli yersiz değerlendirmelere tıkayıp, sâdece hedefinize kilitlenin. Dış odaklı bir kontrol mekanizmasını değil, iç odaklı kendi
kontrol mekanizmanızı oluşturun ve kullanın. Bir yola koyulmuşken devâmlı taktik değiştirerek, her şeyi yüzünüze gözünüze
bulaştırmayın. Verdiğiniz kararların arkasında durun.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 393 Adı, Soyadı ASLI ŞİRİN KUŞDİL Sınıf 12H

Tekrâr ediyorum: Kendiniz için doğru olanı yapın, çünkü hiç kimse sizi sizden daha fazla düşünemez ve önemseyemez.  

Başkalarını gereğinden fazla dikkate alarak oyalanmayın, kaygılanmayın. Sâdece kendi işinizi yapın! Unutmayın, ne yaparsanız yapın,
hamervâh insânların mutlâkã söyleyecek bir şeyleri vardır. Albert Einstein’ın dediği gibi, “Bir insânın herhangi bir konudaki fikrini
değiştirebilmek, gerçekten de atomu parçalamaktan daha zordur!” Bu nedenle enerjinizi bu kãbîl zorluklara değil, işinize ve hedefinize
yoğunlaştırın..! Aksi takdîrde, hem yolunuzdan, hem hedefinizden, hem de geleceğinizden olursunuz….  

Unutmayınız ki, yerli yersiz —öyle ya da böyle— sizi eleştirenler ve konsantrasyonunuzu bozanlar, eğer siz bir şekilde başarısız olursanız;
bu kez de, “Baştan belliydi zâten, bundan adam olmayacağını size söylemiştim” diyerek yine sizi çekiştireceklerdir. Bu nedenle haksız
eleştirilere dikkat kesilerek moral düzeyinizi düşürmeyin! Kendinize; eksikmişsiniz gibi, kusurluymuş gibi ve devâmlı îkãz edilmek
zorundaymışsınız gibi davranmayın!  

Özetle, kendinizi sevin ve bu sevgiye her ne olursa olsun sâdık kalın!  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1496 Adı, Soyadı AYDIN ÇİFTCİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 2 0 1 0 1 10,00

Felaketçilik 10 2 0 0 0 1 7,00

Etiketleme 10 1 1 0 2 1 16,00

Kişiselleştirme 10 1 0 0 1 0 5,00

Aşırı Genelleme 10 0 1 1 0 0 5,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 2 1 1 0 12,00

Kurtulma Yetersizliği 10 2 2 0 0 0 6,00

Suçlama 10 1 1 0 1 0 7,00

Duygusal Muhakeme 10 3 0 0 1 2 17,00

DUYGUSAL MUHAKEME - YARGI ODAKLANMASI
Duygularınızın işgalci bir şekilde gerçeği yorumlamanıza rehberlik etmesine izin verirsiniz. Başkalarını veya olayları basitçe tarif etmek,
kabul etmek veya anlamak yerine, devamlı olarak kendinize iyi-kötü veya üstün-aşağı değerlendirmeleri açısından bakarsınız. Sonuç
olarak ta, sürekli olarak kendinizi ve başkalarını yetersiz bularak, varoluşunuzu ve potansiyelinizi yapay standartlara göre
değerlendirirsiniz. Bazen de kendi-kendiniz hakkındaki yargılarınız kadar başkalarının yargılarına da odaklanırsınız. Bu çarpık yargı
odaklanmaları da aynı kısır döngüyü sarmala ve olumsuz otomatik düşünceler ve değerler silsilesine dönüştürebilmektedir.  

Aslında insân, özü itibariyle başarıya ve mutluluğa meyîllidir/eğilimlidir. Bu demektir ki, bizler de en doğal hâlimizle sınavlarda başarılı
olmaya meyîlliyiz. Pekãlâ, bize ne oluyor da özümüzdeki bu doğal sinerjiyi (başarılı olma istencini) kullanmayı beceremiyoruz. Bu konuda,
iç dinamiklerimizi (intrapsişik güçlerimizi) harekete geçirebilmemiz için neler önerilebilir?  

Elimizden geldiğince bu soruya da derinlikli ve nitelikli bir cevap vermeye çalışacağız. Fakat öncelikle, geçenlerde bir gazete kupüründe
okumuş olduğum çarpıcı bir enstantaneyi sizlerle paylaşmak istiyorum.  

IŞIĞA DOĞRU

Bir gurup arıyla bir grup sineği bir şişeye koymuşlar. Şişenin taban (dip) tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru
yerleştirmişler. Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru üşüşmüşler. Ancak şişenin tabanı cam ve onların da yabancısı olduğu bir madde
olduğundan bir türlü çıkmayı başaramıyorlarmış. Bu arada şişedeki sinekler, şişenin ağzına doluşuyorlarmış ve karanlık taraftan dışarı
çıkıp kayboluyorlarmış. İlgin olan şu ki; karanlık tarafa ağzı açık olan şişeden, karanlığa doğru tek bir arı bile çıkmaya yeltenmiyormuş.
Camın önünde —kapalı dip tarafta—ışığa doğru tekrar tekrar debelenerek ışığa ulaşmaya çalışıyorlarmış.  

İnsanın hemen aklına arıların çok akılsızca davrandıkları geliyor. Ancak daha derinlemesine düşününce, karşımıza bir anıt gibi dikilen
gerçek ders, çok farklı oluyor.  

Size çok basit gelen bu deney beni oldukça düşündürmüştü. Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu pekâla hepimiz biliyoruz. Sinekler
ise mâlum hayvanlar! Arılar ne kadar temizse; sinekler de o kadar pis ve zararlıdır. Arılardan korkarız, belki bizi sokarlar diye ama,
sineklerden korkmasak ta onlar midemizi bulandırırlar.  

Bunlar bir tarafa, bu deneyden alınması gereken ders şu: Işığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır kuskusuz! Onlar,
engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir. Önlerinde ne tür engel olursa olsun, arılar veyâ arı gibi insânlar çabalarını dâimâ
sürdürenlerdir. Ve onlar bu uğurda da gerektiğinde de ölebilenlerdir. Onlara bunu yaptıran, yürekleri, azimleri, sevgileri, ilkeleri ve
dürüstlükleridir. Onlar kendilerine saygılı ve yaşadığı topluma da saygılıdırlar.  

Sinekler ise karanlığa ve belirsizliğe sıvışan kaçaklardır. Onlar karanlığa yürüyenlerdir. Karanlık düşüncelilerdir. Şişenin ağzının karanlığa
bakmasının onlarca hiç bir önemi yoktur. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır onlar. Sâdece kendi yaşamları ve çıkarları söz
konusudur, onlar için! Fırsatçı ve parazit rûhlu insânlar gibidir onlar! Nerede yemek varsa, nerede rahat yasayacaklarsa, nerede çok para
kazanacaklarsa, oraya giderler. Onlar için karanlık olması önemli değildir. Ayrıca onlar her gittikleri yere pisliklerini de götürüler.
Mikroplarını, zararlı davranışlarını ve düşüncelerini her gittikleri yere bulaştırırlar.  

Ama öte yandan arıyı kovalamak isterseniz sizinle savaşır. Çünkü arılar engellere aldırmaz. Amacı sâdece ışığa ulaşmaktır oların! Arılar,
iğnesini sapladığında, öleceklerini bilerek savaşırlar. Çünkü onlar, değerleri için ölürler. Ama sinekler ise kaçarlar. Bir zaman sonra yine
sömürmek için ve pisliklerini bulaştırmak için yılışık yılışık tekrar dönerler, kovaladıkları yere... Yemeklerinize, kollarınızın üstüne tünerler.
Pis ayaklarıyla gezerler yaşadığımız her yeri. Kendileri gibi zararlı yumurtalarını bırakırlar bu yerlere. Arılar ise yumurtalarını yalnızca
kovanlarına bırakırlar.  

İşte sevgili genç dostum!  

Engellere rağmen ışığa yürüyenlerden ol!  

Değerlerin için savaş!  

Kendin gibi, tatlı mı tatlı balın olsun!  

İnsânlara şifâ ver, erdemli ol! Yılışkan olma!  
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Sinekler gibi pinti ve sinsi olma, savaşçı ol!  

Sinekleri gibi parazit rûhlu olma. Üretici ol!  

Her şeye rağmen çalışkanlığınla yüksel!  

Başkalarının emeğini sömürerek tembel ve hazır yiyici olma!  

Kendini keşfet, kendi tarzını bul! Kendi balını yap!  

Karanlıklarda izini kaybettiren silik bir şahsiyet olma!  

İz bırakanlardan, etrafını aydınlatanlardan ol!  

Sinekler gibi mikropların ve pisliğin taşıyıcı olma!  

Aksine, Arılar gibi, farklı kokuların, farklı renklerin, farklı özlerin ve polenlerin taşıyıcı ol! Sinekler gibi elindekini çarçur etme! Sâdece günü
kurtarmanın peşinde olma. Aksine, arılar gibi topladığın polenleri ve özeleri biriktir! Kovanındaki peteklerin dolu olsun! Kötü günlerde hem
kendimiz, hem de başkaları için birikimin olsun! Unutmayınız ki; bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 4 2 2 0 22,00

Felaketçilik 10 2 3 0 2 1 21,00

Etiketleme 10 2 2 1 0 3 24,00

Kişiselleştirme 10 0 2 1 1 1 16,00

Aşırı Genelleme 10 2 2 1 2 1 22,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 2 1 1 0 1 12,00

Kurtulma Yetersizliği 10 0 0 4 0 1 17,00

Suçlama 10 1 0 1 1 2 18,00

Duygusal Muhakeme 10 1 0 1 1 1 13,00

ETİKETLEME-OLUMLU ŞEYLERİ ÖNEMSEMEME
Bazı genel olumsuz özellikleri devamlı olarak kendinize yüklersiniz. Dahası, kendinizin sahip olduğu olumlu şeylerin de önemsiz olduğunu
iddia edersiniz. Bu düşünsel ve bilişsel çarpıtma ile hem kendi kendinizi motive edememekte, hem de bardağın devamlı boş tarafını
görerek yaptığınız çalışmaları veya verdiğiniz emeklerin çok daha iyi performanslara temel ve zemin olabilmesini engellemektesiniz. Bu
konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanız son derece yerinde olacaktır. İşte hikâyemiz:

İnsan Dediğin, Emek`tir!

Ressam

Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmış... Herkes bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabûl edecek kadar beğeniyormuş... Ve onu
"Renklerin Ustası" anlamına gelen “Ranga Çeleri” olarak tanısalar da; ona kısaca Ranga Guru derlermiş... Onun yetiştirdiği önemli bir
ressam olan “Raciçi” ise artık eğitimini tamamlamış ve son resmini yaparak Ranga Guru`ya götürmüş ve ondan lûtfen resmini
değerlendirmesini istemiş...  

Ranga Guru ise; “Sen artık iyi bir ressam sayılırsın Racaçi.. Senin resmini artık halk değerlendirecek.” diyerek resmi şehrin en kalabalık
meydanına götürmesini ve en görünen yere koymasını istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak hâlktan beğenmedikleri yerlere çarpı
koymalarını ricâ eden bir yazı bırakmasını istemiş.  

Raciçi, denileni yapmış... Ve birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde, görmüş ki; tüm resim kırmızı çarpılar içinde ve resim neredeyse
görünmüyor...  

Çok üzülmüş tabiî. Emeğini ve yüreğini ortaya koyarak yaptığı güzelim tablo, kırmızı bir tuval oluvermiş sanki! Alıp resmi götürmüş Ranga
Guru`ya ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Ranga Guru ise üzülmemesini ve yeniden resim yapamaya devâm etmesini önermiş.  

Bunun üzerine Raciçi yeniden bir resim yapmış ve yine Ranga Guru`ya götürmüş. Ranga Guru, tabloyu tekrâr şehrin en kalabalık
meydanına bırakmasını istemiş. Ama bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya, birkaç fırça da bırakmasını istemiş.. Ve
resmin yanına da, insânlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini ricâ eden bir not bırakmasını istemiş.  

Raciçi yine denilenleri aynen yapmış... Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki, resmine hiç dokunulmamış; ne fırçalar ne de boyalar
kullanılmış… Çok sevinmiş ve koşarak Ranga Guru`ya gitmiş ve resme hiçbir şekilde dokunulmadığını anlatmış…  

Ranga Guru ise ona; “Sevgili Raciçi, sen birinci konumda insânlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştirilerle
karşılaşılabileceğini gördün.. Hayâtında resim yapmamış insânlar dahi gelip senin resmini karaladı, değil mi? Oysa ikinci konumda ise
onlardan, senin hatâlarını düzeltmelerini istedin ve böylece yıkıcı değil yapıcı olmalarını istedin... Ancak ‘Yapıcı Olmak’ eğitim gerektirir...
Dolaysıyla hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkışamadı ve buna cesâret edemedi...  

Sevgili Raciçi! Unutma! Mesleğinde usta olman yetmez, ‘Bilge’ de olmalısın... Emeğinin karşılığını, ne yaptığından haberi olmayan
insânlardan alamazsın... Onlara göre, seni emeğinin hiç bir değeri yoktur... Sakın emeğini, değerini bilmeyenlere sunma ve aslâ
bilmeyenlerle ve câhillerle tartışma...” demiş.  

İşte sevgili dostlar! Sizler de emeğinizin değerini bilmeyenlerin eleştirilerine lütfen kulak asmayın. Aynı şekilde kendi yaşam tablonuzdaki
eksikliklere odaklanarak güzel ve nitelikli bir şekilde yaptıklarınızı görmezlikten gelmeyin. Kendi emekleri ve çalışmaları konusunda yapıcı
olma cesâretini gösteremeyen, sadece yıkıcı olmanın kolaylığına yeltenen kişilerin görüş ve önerilerini veya kendi otomatik
düşüncelerinizi dikkate almayın. Ayağınıza dolandırmayın. Önünüze bakmanın yanında ileriye de bakmayı alışkanlık haline getirin. Nitelikli
ve olumlu yaptığınız performansların yarattığı içsel motivasyonlardan hareketle, eksik yaptığınız konuları veya dersleri yeniden ele alın.
Tekrar etüt edin. Kendimize özümseme, çarpışma, deneme ve başa çıkma fırsatı verin.  

Unutmayınız ki var olmak, varlık olmak, canlı olmak, insân olmak, kişilik ve kariyer sahibi olmak hem mucizevî hem de çileli bir yoldur. Bu
süreç adetâ uzun ve zorlu bir maraton gibidir. Ufak tefek yol kazaları olabilir… Sakın hâ, çevrenizin yıkıcı eleştirilerine veya içsel
konuşmalarınızın sizi etiketleyerek damgalamasına, böylece de sizi ümitsizliğe ve de eylemsizliğe iteklemesine izin vermeyin.  

Unutmayın, yetkin bir öğrenci olmak emek olduğu kadar, taleptir de!  
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Bir bilgenin dediği gibi, başarı; emektir, bilmektir, sevmektir ve öğrenmektir. Bu dördünden birisinin eksik kalması durumunda sürekli aynı
katalar düşer bir türlü kendimizi gerçekleştiremeyiz.  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 1 1 4 0 2 25,00

Felaketçilik 10 4 0 1 1 1 16,00

Etiketleme 10 2 2 0 2 1 19,00

Kişiselleştirme 10 0 5 1 0 2 23,00

Aşırı Genelleme 10 0 3 4 2 0 26,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 4 2 1 1 24,00

Kurtulma Yetersizliği 10 4 4 0 1 0 16,00

Suçlama 10 1 2 1 0 1 13,00

Duygusal Muhakeme 10 2 1 3 2 1 26,00

AŞIRI GENELLEME – HAKSIZ YERE MUKAYESE
Tek bir olay üzerinden genel olumsuz şeyleri algılarsınız. Bununla birlikte, olayları gerçekçi olmayan standartlar açısından
değerlendirirsiniz. Örneğin, öncelikle bir takım görevleri sizden daha iyi yapmış olanlara odaklanırsınız ve hemen performansınızı onlarla
karşılaştırarak kendinizi daha aşağıda ve yetersiz görürsünüz. Bunun nedeni de çoğukez detaylara takılarak, o detay üzerinden aşırım
genellemelere ve mukayeselere yeltenmektir. Bun konuda size derinlik bir içgörü ve farkındalık kazandıracağına inandığım aşağıdaki
hikâyeciği okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanız gerekmektedir.  

İnsan Dediğin, Göz`dür!

Bütünü Görmek

Mensûr bir hikâyeye göre; bir gün hayâtındaki engelleri aşamamaktan yakınan bir adam, dostlarının da tavsîyesi üzerine kulübesinde
yalnız başına yaşayan bir Bilge’nin yanına gelir ve: “Efendim ben, önüme çıkan engellerin hiçbirini aşamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?”  

Bunun üzerine Bilge, adamı da yanına alarak pencerenin önüne kadar gelir. Cam da kanatlarını açmış ve dışarı çıkmak için çırpınan bir
kelebek vardır. Kelebek, yorulmaksızın dışarı çıkmaya çalışıyor ama devâmlı olarak yine cama çarparak yere düşmektedir. Bilge yavaşça
kelebeğin çıkışını kolaylaştırmak için camı da açar. Ama bu da işe yaramaz. Kelebek çırpındıkça çırpınıyor ve her defâsında cama
çarpmaya devâm etmektedir.  

Bunun üzerine Bilge yanındaki adama döner ve şunları söyler: “Kelebek dışarı çıkması için gerekli olan tek yolun, şeffaf oldukları için
dışarıyı gösteren ama gerçekte kapalı olan camlar olduğunu sanıyor. Oysa birazcık geri çekilip şöyle genel bir bakış açısıyla baksa, onun
dışarı çıkması için kocaman bir açık pencerenin olduğunu görecektir. Ne var ki, bütünü göremeyip sâdece bir noktaya odaklandığı için
[saplanıp kaldığı için], ne yazık ki kendisini odanın içinde tutsak kalmaya mahkûm ediyor.  

İşte hayât ta bâzen aynı şekilde önümüze aşılmayacak engeller çıkarır ve yaşamı bize adetâ dar eder. Bu durumda yapılması gereken tek
şey bir—iki adım geri çekilmek ve sâkin bir kafa ile düşünerek, genel bir kavarama becerisi ve bakış açısıyla yeniden hareket ederek çıkış
yolunu tekrâr aramak ve bulmaktır.”  

Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Bütün problemler içeriden bakınca büyük, aşılmaz ve ezicidir. Ama dışarıdan bakıldığında; sıkıştığınız o labirent içersindeki çıkış
yolunu çok daha rahat bulabilirsiniz / görebilirsiniz.
Önemli kararlar vermeden önce sâkin kafayla düşünmeliyiz ve problemimizi tam anlamıyla tanımlamalıyız / kavramalıyız.
Başkalarıyla “empati” sağladığımız gibi kendimizle de “empati” sağlayabilmeliyiz. Bu anlamda kendimizi anlayabildiğimiz oranda,
problemlerimizi daha iyi tahlil edebilir ve de çözümleyebiliriz.
İnsan olarak kişisel zaaflarımızın ve potansiyelimizin farkında olmalıyız. Nitekim, bunu başardığımız oranda, problemlerimizle çok
daha rahat başa çıkabiliriz.
Zamân zamân öz—eleştiri yapmalı ve kendimize dışardan bakabilmeliyiz. Ama bunu yaparken aşırı ve haksız genellemelerden
veyahut ta karşılaştırmalardan kaçınmalıyız. Unutmayın, kendinize karşı objektif olduğunuz oranda, problemlerinize karşı da
objektif olabilirsiniz.
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DUYGUSAL MUHAKEME - YARGI ODAKLANMASI
Duygularınızın işgalci bir şekilde gerçeği yorumlamanıza rehberlik etmesine izin verirsiniz. Başkalarını veya olayları basitçe tarif etmek,
kabul etmek veya anlamak yerine, devamlı olarak kendinize iyi-kötü veya üstün-aşağı değerlendirmeleri açısından bakarsınız. Sonuç
olarak ta, sürekli olarak kendinizi ve başkalarını yetersiz bularak, varoluşunuzu ve potansiyelinizi yapay standartlara göre
değerlendirirsiniz. Bazen de kendi-kendiniz hakkındaki yargılarınız kadar başkalarının yargılarına da odaklanırsınız. Bu çarpık yargı
odaklanmaları da aynı kısır döngüyü sarmala ve olumsuz otomatik düşünceler ve değerler silsilesine dönüştürebilmektedir.  

Aslında insân, özü itibariyle başarıya ve mutluluğa meyîllidir/eğilimlidir. Bu demektir ki, bizler de en doğal hâlimizle sınavlarda başarılı
olmaya meyîlliyiz. Pekãlâ, bize ne oluyor da özümüzdeki bu doğal sinerjiyi (başarılı olma istencini) kullanmayı beceremiyoruz. Bu konuda,
iç dinamiklerimizi (intrapsişik güçlerimizi) harekete geçirebilmemiz için neler önerilebilir?  

Elimizden geldiğince bu soruya da derinlikli ve nitelikli bir cevap vermeye çalışacağız. Fakat öncelikle, geçenlerde bir gazete kupüründe
okumuş olduğum çarpıcı bir enstantaneyi sizlerle paylaşmak istiyorum.  

IŞIĞA DOĞRU

Bir gurup arıyla bir grup sineği bir şişeye koymuşlar. Şişenin taban (dip) tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru
yerleştirmişler. Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru üşüşmüşler. Ancak şişenin tabanı cam ve onların da yabancısı olduğu bir madde
olduğundan bir türlü çıkmayı başaramıyorlarmış. Bu arada şişedeki sinekler, şişenin ağzına doluşuyorlarmış ve karanlık taraftan dışarı
çıkıp kayboluyorlarmış. İlgin olan şu ki; karanlık tarafa ağzı açık olan şişeden, karanlığa doğru tek bir arı bile çıkmaya yeltenmiyormuş.
Camın önünde —kapalı dip tarafta—ışığa doğru tekrar tekrar debelenerek ışığa ulaşmaya çalışıyorlarmış.  

İnsanın hemen aklına arıların çok akılsızca davrandıkları geliyor. Ancak daha derinlemesine düşününce, karşımıza bir anıt gibi dikilen
gerçek ders, çok farklı oluyor.  

Size çok basit gelen bu deney beni oldukça düşündürmüştü. Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu pekâla hepimiz biliyoruz. Sinekler
ise mâlum hayvanlar! Arılar ne kadar temizse; sinekler de o kadar pis ve zararlıdır. Arılardan korkarız, belki bizi sokarlar diye ama,
sineklerden korkmasak ta onlar midemizi bulandırırlar.  

Bunlar bir tarafa, bu deneyden alınması gereken ders şu: Işığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır kuskusuz! Onlar,
engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir. Önlerinde ne tür engel olursa olsun, arılar veyâ arı gibi insânlar çabalarını dâimâ
sürdürenlerdir. Ve onlar bu uğurda da gerektiğinde de ölebilenlerdir. Onlara bunu yaptıran, yürekleri, azimleri, sevgileri, ilkeleri ve
dürüstlükleridir. Onlar kendilerine saygılı ve yaşadığı topluma da saygılıdırlar.  

Sinekler ise karanlığa ve belirsizliğe sıvışan kaçaklardır. Onlar karanlığa yürüyenlerdir. Karanlık düşüncelilerdir. Şişenin ağzının karanlığa
bakmasının onlarca hiç bir önemi yoktur. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır onlar. Sâdece kendi yaşamları ve çıkarları söz
konusudur, onlar için! Fırsatçı ve parazit rûhlu insânlar gibidir onlar! Nerede yemek varsa, nerede rahat yasayacaklarsa, nerede çok para
kazanacaklarsa, oraya giderler. Onlar için karanlık olması önemli değildir. Ayrıca onlar her gittikleri yere pisliklerini de götürüler.
Mikroplarını, zararlı davranışlarını ve düşüncelerini her gittikleri yere bulaştırırlar.  

Ama öte yandan arıyı kovalamak isterseniz sizinle savaşır. Çünkü arılar engellere aldırmaz. Amacı sâdece ışığa ulaşmaktır oların! Arılar,
iğnesini sapladığında, öleceklerini bilerek savaşırlar. Çünkü onlar, değerleri için ölürler. Ama sinekler ise kaçarlar. Bir zaman sonra yine
sömürmek için ve pisliklerini bulaştırmak için yılışık yılışık tekrar dönerler, kovaladıkları yere... Yemeklerinize, kollarınızın üstüne tünerler.
Pis ayaklarıyla gezerler yaşadığımız her yeri. Kendileri gibi zararlı yumurtalarını bırakırlar bu yerlere. Arılar ise yumurtalarını yalnızca
kovanlarına bırakırlar.  

İşte sevgili genç dostum!  

Engellere rağmen ışığa yürüyenlerden ol!  

Değerlerin için savaş!  

Kendin gibi, tatlı mı tatlı balın olsun!  

İnsânlara şifâ ver, erdemli ol! Yılışkan olma!  

Sinekler gibi pinti ve sinsi olma, savaşçı ol!  

Sinekleri gibi parazit rûhlu olma. Üretici ol!  

Her şeye rağmen çalışkanlığınla yüksel!  

Başkalarının emeğini sömürerek tembel ve hazır yiyici olma!  

Kendini keşfet, kendi tarzını bul! Kendi balını yap!  

Karanlıklarda izini kaybettiren silik bir şahsiyet olma!  

İz bırakanlardan, etrafını aydınlatanlardan ol!  

Sinekler gibi mikropların ve pisliğin taşıyıcı olma!  
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Aksine, Arılar gibi, farklı kokuların, farklı renklerin, farklı özlerin ve polenlerin taşıyıcı ol! Sinekler gibi elindekini çarçur etme! Sâdece günü
kurtarmanın peşinde olma. Aksine, arılar gibi topladığın polenleri ve özeleri biriktir! Kovanındaki peteklerin dolu olsun! Kötü günlerde hem
kendimiz, hem de başkaları için birikimin olsun! Unutmayınız ki; bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 2 2 3 0 22,00

Felaketçilik 10 2 2 1 1 1 18,00

Etiketleme 10 3 0 1 1 1 15,00

Kişiselleştirme 10 2 3 1 0 1 16,00

Aşırı Genelleme 10 3 1 1 1 1 17,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 2 0 1 0 1 10,00

Kurtulma Yetersizliği 10 0 2 2 0 0 10,00

Suçlama 10 1 1 0 1 1 12,00

Duygusal Muhakeme 10 2 1 0 2 2 22,00

BEYİN OKUMA
Kişilerin size yönelik düşünceleri hakkında yeterli deliliniz olmadığı hâlde, onların ne düşündüklerini bildiğinizi varsayarsınız. Bu mazeret
grubunda genellikle başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve olumsuz görüşlerini sanki onların beynini okuyormuşçasına
kişiselleştiririz. Dahası, kendimizi de bu ters-yüz edilmiş gerçeklikle tanımlamaya ve yargılamaya başlarız. Sonuç olarak ta ya o olumsuz
düşünce ve tanımlama bombardımanın altında kendimizi kapatarak durumu kabulleniriz, ya da bu motive bozucu bindirmeler nedeniyle
de hedefimizden uzaklaşarak oryantasyonumuzu kaybederiz. Bu durum da beraberinde hedefimizden uzaklaşmamıza neden olmakta,
ayrıca da yeni bir başlangıç yapmamızı da ciddi manâda engelleyebilmektedir.  

Bu konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okumanızı rica ediyor ve durumunuzu yeniden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.  

Yıkıcı Eleştiriler Üzerine Bir Hikaye

Eski zamânlarda, daha doğrusu ulaşımın binek hayvanlar tarafından yapıldığı zamânlarda, bir baba ve oğlu, Hacc’a gitmeye karar
vermişler. Tabiî olarak o zamânlarda, kendi hâlindeki âilelerinin binek hayvanı eşek olduğundan, baba ve oğul belki aylar sürecek bu
yolculuğa çıkmak için eşeklerini de yanlarına almışlar ve öylece yola koyulmuşlar. Bir süre yol aldıktan sonra Baba oğluna seslenerek,  

— Oğulcuğum, sen körpeciksin, eşeğe sen bin, ben yularından çekerim, öylece yürür gideriz. İnşâllãh sağlıcakla kutsal topraklara varırız,
demiş.  

Oğul, babasının sözünü dinleyerek eşeğe binmiş ve bu hâl üzre yola devâm etmişler. Bir zamân sonra bir köyden geçerlerken, onları
gören köy ahâlisi arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne hayırsız evlat, şuna bakın, babasını yürütüyor da kendisi eşeğe binmiş
gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız evlat ne olacak..!”  

Bunu duyan oğul, utanmış ve hemen eşekten inmiş, babasını eşeğe bindirerek yine yola koyulmuşlar. Ancak bir zamân sonra bu kez
başka bir köyden geçerlerken, onları gören diğer köydeki ahâli yine arkalarından şöylece mırıldanmış: “Aman ne hayırsız baba, şuna
bakın, körpecik evlâdını yürütüyor da, kendisi eşeğe binmiş gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız baba ne olacak..”  

Bunu duyan yaşlı baba, eşekten inmemiş; dahası, oğlunu da yanına alarak beraberce tekrâr eşeğe binmişler ve yine yola revân olmuşlar.
Bu sefer de başka bir köyden geçerlerken onları gören ahâli arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne gaddar insânlar, şunlara bakın,
zavallı hayvancağıza iki kişi binmişler ve güyâ böylesine uzun ve kutsal bir yola koyulmuşlar. Utanmak yok bunlarda.. Allãh korkusu da
yok.. Bir de Hacı olacaklar.. Zorba insânlar ne olacak…!”  

Bunu duyan baba ve oğul ise, bu kez eşekten beraberce hemen inmişler ve eşeğin semerini boş bırakmışlar. Biri eşeğin sağında, diğeri de
eşeğin solunda yürüyerek tekrâr yollarına devâm etmişler. Ancak, bir zaman sonra, tam rahat ettik demeye kalmadan başka bir köyden
geçmekteymişler ki, onları gören ahâli bu kez da arkalarından istihzâ ile dalga geçerek şöyle mırıldanmışlar: “Aman ne aptal insânlar,
şunlara bakın, eşeği boş bırakmışlar, kendileri de sağlı sollu yürüyorlar. Bunlar harbiden de çok ahmaklar. Bunlara Hacc farz bile değildir
vallâ. Bir de Hacı olacaklar yaa..!” demişler.  

Bu kez bunu duyan baba ve oğul, artık bu bitmek tükenmek mırıldanışlardan usanarak Hac’ca gitmekten de vazgeçmişler. Yolu yarıda
bırakıp geri dönerlerken, daha önce geçtikleri her köyde yine alay konusu olmuşlar. Gerisin geri geçtikleri köylerdeki ahâli, tekrâr baba ve
oğlu gördüklerinde, önceki görüşlerinde ne kadar haklı olduklarını yineleyerek, “Zâten bunların her hâlinden belliydi Hacı olamayacakları”
diyerek yine arkalarından söylenmişler ve zavallı baba oğulu adetâ canlarından bezdirmişler.  

Bu Dramatik Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Sevgili dostlar,  

Siz, siz olun; ne olursa olsun, kendiniz için doğru olanı yapın. Bunu yaptıktan sonra dışarıdan işgüzarca yapılan müdahâlelere ve olur
olmaz eleştirilere de kulak asmayın. Ne yaparsanız yapın, aslâ kimseyi memnûn edemezsiniz. Bu nedenle aslâ tribünlere oynamayın.
Kendinizi memnûn edin ve ödüllendirin. Kendinizin ve yaptığınızın farkında olun. Başarılarınıza veyâ hatâlarınız sonucu ortaya çıkan
başarısızlıklarınıza, her ne olursa olsun kendiniz sahip çıkın. Kendinizle barışık olun. Yolunuzda sağlam adımlara yürümeye devâm edin.
Kulağınızı yerli yersiz değerlendirmelere tıkayıp, sâdece hedefinize kilitlenin. Dış odaklı bir kontrol mekanizmasını değil, iç odaklı kendi
kontrol mekanizmanızı oluşturun ve kullanın. Bir yola koyulmuşken devâmlı taktik değiştirerek, her şeyi yüzünüze gözünüze
bulaştırmayın. Verdiğiniz kararların arkasında durun.  
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Tekrâr ediyorum: Kendiniz için doğru olanı yapın, çünkü hiç kimse sizi sizden daha fazla düşünemez ve önemseyemez.  

Başkalarını gereğinden fazla dikkate alarak oyalanmayın, kaygılanmayın. Sâdece kendi işinizi yapın! Unutmayın, ne yaparsanız yapın,
hamervâh insânların mutlâkã söyleyecek bir şeyleri vardır. Albert Einstein’ın dediği gibi, “Bir insânın herhangi bir konudaki fikrini
değiştirebilmek, gerçekten de atomu parçalamaktan daha zordur!” Bu nedenle enerjinizi bu kãbîl zorluklara değil, işinize ve hedefinize
yoğunlaştırın..! Aksi takdîrde, hem yolunuzdan, hem hedefinizden, hem de geleceğinizden olursunuz….  

Unutmayınız ki, yerli yersiz —öyle ya da böyle— sizi eleştirenler ve konsantrasyonunuzu bozanlar, eğer siz bir şekilde başarısız olursanız;
bu kez de, “Baştan belliydi zâten, bundan adam olmayacağını size söylemiştim” diyerek yine sizi çekiştireceklerdir. Bu nedenle haksız
eleştirilere dikkat kesilerek moral düzeyinizi düşürmeyin! Kendinize; eksikmişsiniz gibi, kusurluymuş gibi ve devâmlı îkãz edilmek
zorundaymışsınız gibi davranmayın!  

Özetle, kendinizi sevin ve bu sevgiye her ne olursa olsun sâdık kalın!  
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DUYGUSAL MUHAKEME - YARGI ODAKLANMASI
Duygularınızın işgalci bir şekilde gerçeği yorumlamanıza rehberlik etmesine izin verirsiniz. Başkalarını veya olayları basitçe tarif etmek,
kabul etmek veya anlamak yerine, devamlı olarak kendinize iyi-kötü veya üstün-aşağı değerlendirmeleri açısından bakarsınız. Sonuç
olarak ta, sürekli olarak kendinizi ve başkalarını yetersiz bularak, varoluşunuzu ve potansiyelinizi yapay standartlara göre
değerlendirirsiniz. Bazen de kendi-kendiniz hakkındaki yargılarınız kadar başkalarının yargılarına da odaklanırsınız. Bu çarpık yargı
odaklanmaları da aynı kısır döngüyü sarmala ve olumsuz otomatik düşünceler ve değerler silsilesine dönüştürebilmektedir.  

Aslında insân, özü itibariyle başarıya ve mutluluğa meyîllidir/eğilimlidir. Bu demektir ki, bizler de en doğal hâlimizle sınavlarda başarılı
olmaya meyîlliyiz. Pekãlâ, bize ne oluyor da özümüzdeki bu doğal sinerjiyi (başarılı olma istencini) kullanmayı beceremiyoruz. Bu konuda,
iç dinamiklerimizi (intrapsişik güçlerimizi) harekete geçirebilmemiz için neler önerilebilir?  

Elimizden geldiğince bu soruya da derinlikli ve nitelikli bir cevap vermeye çalışacağız. Fakat öncelikle, geçenlerde bir gazete kupüründe
okumuş olduğum çarpıcı bir enstantaneyi sizlerle paylaşmak istiyorum.  

IŞIĞA DOĞRU

Bir gurup arıyla bir grup sineği bir şişeye koymuşlar. Şişenin taban (dip) tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru
yerleştirmişler. Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru üşüşmüşler. Ancak şişenin tabanı cam ve onların da yabancısı olduğu bir madde
olduğundan bir türlü çıkmayı başaramıyorlarmış. Bu arada şişedeki sinekler, şişenin ağzına doluşuyorlarmış ve karanlık taraftan dışarı
çıkıp kayboluyorlarmış. İlgin olan şu ki; karanlık tarafa ağzı açık olan şişeden, karanlığa doğru tek bir arı bile çıkmaya yeltenmiyormuş.
Camın önünde —kapalı dip tarafta—ışığa doğru tekrar tekrar debelenerek ışığa ulaşmaya çalışıyorlarmış.  

İnsanın hemen aklına arıların çok akılsızca davrandıkları geliyor. Ancak daha derinlemesine düşününce, karşımıza bir anıt gibi dikilen
gerçek ders, çok farklı oluyor.  

Size çok basit gelen bu deney beni oldukça düşündürmüştü. Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu pekâla hepimiz biliyoruz. Sinekler
ise mâlum hayvanlar! Arılar ne kadar temizse; sinekler de o kadar pis ve zararlıdır. Arılardan korkarız, belki bizi sokarlar diye ama,
sineklerden korkmasak ta onlar midemizi bulandırırlar.  

Bunlar bir tarafa, bu deneyden alınması gereken ders şu: Işığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır kuskusuz! Onlar,
engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir. Önlerinde ne tür engel olursa olsun, arılar veyâ arı gibi insânlar çabalarını dâimâ
sürdürenlerdir. Ve onlar bu uğurda da gerektiğinde de ölebilenlerdir. Onlara bunu yaptıran, yürekleri, azimleri, sevgileri, ilkeleri ve
dürüstlükleridir. Onlar kendilerine saygılı ve yaşadığı topluma da saygılıdırlar.  

Sinekler ise karanlığa ve belirsizliğe sıvışan kaçaklardır. Onlar karanlığa yürüyenlerdir. Karanlık düşüncelilerdir. Şişenin ağzının karanlığa
bakmasının onlarca hiç bir önemi yoktur. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır onlar. Sâdece kendi yaşamları ve çıkarları söz
konusudur, onlar için! Fırsatçı ve parazit rûhlu insânlar gibidir onlar! Nerede yemek varsa, nerede rahat yasayacaklarsa, nerede çok para
kazanacaklarsa, oraya giderler. Onlar için karanlık olması önemli değildir. Ayrıca onlar her gittikleri yere pisliklerini de götürüler.
Mikroplarını, zararlı davranışlarını ve düşüncelerini her gittikleri yere bulaştırırlar.  

Ama öte yandan arıyı kovalamak isterseniz sizinle savaşır. Çünkü arılar engellere aldırmaz. Amacı sâdece ışığa ulaşmaktır oların! Arılar,
iğnesini sapladığında, öleceklerini bilerek savaşırlar. Çünkü onlar, değerleri için ölürler. Ama sinekler ise kaçarlar. Bir zaman sonra yine
sömürmek için ve pisliklerini bulaştırmak için yılışık yılışık tekrar dönerler, kovaladıkları yere... Yemeklerinize, kollarınızın üstüne tünerler.
Pis ayaklarıyla gezerler yaşadığımız her yeri. Kendileri gibi zararlı yumurtalarını bırakırlar bu yerlere. Arılar ise yumurtalarını yalnızca
kovanlarına bırakırlar.  

İşte sevgili genç dostum!  

Engellere rağmen ışığa yürüyenlerden ol!  

Değerlerin için savaş!  

Kendin gibi, tatlı mı tatlı balın olsun!  

İnsânlara şifâ ver, erdemli ol! Yılışkan olma!  

Sinekler gibi pinti ve sinsi olma, savaşçı ol!  

Sinekleri gibi parazit rûhlu olma. Üretici ol!  

Her şeye rağmen çalışkanlığınla yüksel!  

Başkalarının emeğini sömürerek tembel ve hazır yiyici olma!  

Kendini keşfet, kendi tarzını bul! Kendi balını yap!  

Karanlıklarda izini kaybettiren silik bir şahsiyet olma!  

İz bırakanlardan, etrafını aydınlatanlardan ol!  

Sinekler gibi mikropların ve pisliğin taşıyıcı olma!  
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Aksine, Arılar gibi, farklı kokuların, farklı renklerin, farklı özlerin ve polenlerin taşıyıcı ol! Sinekler gibi elindekini çarçur etme! Sâdece günü
kurtarmanın peşinde olma. Aksine, arılar gibi topladığın polenleri ve özeleri biriktir! Kovanındaki peteklerin dolu olsun! Kötü günlerde hem
kendimiz, hem de başkaları için birikimin olsun! Unutmayınız ki; bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 2 2 3 2 32,00

Felaketçilik 10 2 2 2 1 1 21,00

Etiketleme 10 2 2 1 1 3 28,00

Kişiselleştirme 10 1 2 1 0 1 13,00

Aşırı Genelleme 10 2 1 1 2 1 20,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 3 1 1 1 1 17,00

Kurtulma Yetersizliği 10 0 1 4 0 0 14,00

Suçlama 10 2 0 2 2 0 16,00

Duygusal Muhakeme 10 1 1 4 1 1 24,00

BEYİN OKUMA
Kişilerin size yönelik düşünceleri hakkında yeterli deliliniz olmadığı hâlde, onların ne düşündüklerini bildiğinizi varsayarsınız. Bu mazeret
grubunda genellikle başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve olumsuz görüşlerini sanki onların beynini okuyormuşçasına
kişiselleştiririz. Dahası, kendimizi de bu ters-yüz edilmiş gerçeklikle tanımlamaya ve yargılamaya başlarız. Sonuç olarak ta ya o olumsuz
düşünce ve tanımlama bombardımanın altında kendimizi kapatarak durumu kabulleniriz, ya da bu motive bozucu bindirmeler nedeniyle
de hedefimizden uzaklaşarak oryantasyonumuzu kaybederiz. Bu durum da beraberinde hedefimizden uzaklaşmamıza neden olmakta,
ayrıca da yeni bir başlangıç yapmamızı da ciddi manâda engelleyebilmektedir.  

Bu konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okumanızı rica ediyor ve durumunuzu yeniden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.  

Yıkıcı Eleştiriler Üzerine Bir Hikaye

Eski zamânlarda, daha doğrusu ulaşımın binek hayvanlar tarafından yapıldığı zamânlarda, bir baba ve oğlu, Hacc’a gitmeye karar
vermişler. Tabiî olarak o zamânlarda, kendi hâlindeki âilelerinin binek hayvanı eşek olduğundan, baba ve oğul belki aylar sürecek bu
yolculuğa çıkmak için eşeklerini de yanlarına almışlar ve öylece yola koyulmuşlar. Bir süre yol aldıktan sonra Baba oğluna seslenerek,  

— Oğulcuğum, sen körpeciksin, eşeğe sen bin, ben yularından çekerim, öylece yürür gideriz. İnşâllãh sağlıcakla kutsal topraklara varırız,
demiş.  

Oğul, babasının sözünü dinleyerek eşeğe binmiş ve bu hâl üzre yola devâm etmişler. Bir zamân sonra bir köyden geçerlerken, onları
gören köy ahâlisi arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne hayırsız evlat, şuna bakın, babasını yürütüyor da kendisi eşeğe binmiş
gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız evlat ne olacak..!”  

Bunu duyan oğul, utanmış ve hemen eşekten inmiş, babasını eşeğe bindirerek yine yola koyulmuşlar. Ancak bir zamân sonra bu kez
başka bir köyden geçerlerken, onları gören diğer köydeki ahâli yine arkalarından şöylece mırıldanmış: “Aman ne hayırsız baba, şuna
bakın, körpecik evlâdını yürütüyor da, kendisi eşeğe binmiş gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız baba ne olacak..”  

Bunu duyan yaşlı baba, eşekten inmemiş; dahası, oğlunu da yanına alarak beraberce tekrâr eşeğe binmişler ve yine yola revân olmuşlar.
Bu sefer de başka bir köyden geçerlerken onları gören ahâli arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne gaddar insânlar, şunlara bakın,
zavallı hayvancağıza iki kişi binmişler ve güyâ böylesine uzun ve kutsal bir yola koyulmuşlar. Utanmak yok bunlarda.. Allãh korkusu da
yok.. Bir de Hacı olacaklar.. Zorba insânlar ne olacak…!”  

Bunu duyan baba ve oğul ise, bu kez eşekten beraberce hemen inmişler ve eşeğin semerini boş bırakmışlar. Biri eşeğin sağında, diğeri de
eşeğin solunda yürüyerek tekrâr yollarına devâm etmişler. Ancak, bir zaman sonra, tam rahat ettik demeye kalmadan başka bir köyden
geçmekteymişler ki, onları gören ahâli bu kez da arkalarından istihzâ ile dalga geçerek şöyle mırıldanmışlar: “Aman ne aptal insânlar,
şunlara bakın, eşeği boş bırakmışlar, kendileri de sağlı sollu yürüyorlar. Bunlar harbiden de çok ahmaklar. Bunlara Hacc farz bile değildir
vallâ. Bir de Hacı olacaklar yaa..!” demişler.  

Bu kez bunu duyan baba ve oğul, artık bu bitmek tükenmek mırıldanışlardan usanarak Hac’ca gitmekten de vazgeçmişler. Yolu yarıda
bırakıp geri dönerlerken, daha önce geçtikleri her köyde yine alay konusu olmuşlar. Gerisin geri geçtikleri köylerdeki ahâli, tekrâr baba ve
oğlu gördüklerinde, önceki görüşlerinde ne kadar haklı olduklarını yineleyerek, “Zâten bunların her hâlinden belliydi Hacı olamayacakları”
diyerek yine arkalarından söylenmişler ve zavallı baba oğulu adetâ canlarından bezdirmişler.  

Bu Dramatik Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Sevgili dostlar,  

Siz, siz olun; ne olursa olsun, kendiniz için doğru olanı yapın. Bunu yaptıktan sonra dışarıdan işgüzarca yapılan müdahâlelere ve olur
olmaz eleştirilere de kulak asmayın. Ne yaparsanız yapın, aslâ kimseyi memnûn edemezsiniz. Bu nedenle aslâ tribünlere oynamayın.
Kendinizi memnûn edin ve ödüllendirin. Kendinizin ve yaptığınızın farkında olun. Başarılarınıza veyâ hatâlarınız sonucu ortaya çıkan
başarısızlıklarınıza, her ne olursa olsun kendiniz sahip çıkın. Kendinizle barışık olun. Yolunuzda sağlam adımlara yürümeye devâm edin.
Kulağınızı yerli yersiz değerlendirmelere tıkayıp, sâdece hedefinize kilitlenin. Dış odaklı bir kontrol mekanizmasını değil, iç odaklı kendi
kontrol mekanizmanızı oluşturun ve kullanın. Bir yola koyulmuşken devâmlı taktik değiştirerek, her şeyi yüzünüze gözünüze
bulaştırmayın. Verdiğiniz kararların arkasında durun.  
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Tekrâr ediyorum: Kendiniz için doğru olanı yapın, çünkü hiç kimse sizi sizden daha fazla düşünemez ve önemseyemez.  

Başkalarını gereğinden fazla dikkate alarak oyalanmayın, kaygılanmayın. Sâdece kendi işinizi yapın! Unutmayın, ne yaparsanız yapın,
hamervâh insânların mutlâkã söyleyecek bir şeyleri vardır. Albert Einstein’ın dediği gibi, “Bir insânın herhangi bir konudaki fikrini
değiştirebilmek, gerçekten de atomu parçalamaktan daha zordur!” Bu nedenle enerjinizi bu kãbîl zorluklara değil, işinize ve hedefinize
yoğunlaştırın..! Aksi takdîrde, hem yolunuzdan, hem hedefinizden, hem de geleceğinizden olursunuz….  

Unutmayınız ki, yerli yersiz —öyle ya da böyle— sizi eleştirenler ve konsantrasyonunuzu bozanlar, eğer siz bir şekilde başarısız olursanız;
bu kez de, “Baştan belliydi zâten, bundan adam olmayacağını size söylemiştim” diyerek yine sizi çekiştireceklerdir. Bu nedenle haksız
eleştirilere dikkat kesilerek moral düzeyinizi düşürmeyin! Kendinize; eksikmişsiniz gibi, kusurluymuş gibi ve devâmlı îkãz edilmek
zorundaymışsınız gibi davranmayın!  

Özetle, kendinizi sevin ve bu sevgiye her ne olursa olsun sâdık kalın!  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1419 Adı, Soyadı HİLAL ALTUN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 1 4 3 1 0 22,00

Felaketçilik 10 2 2 2 1 2 26,00

Etiketleme 10 3 0 1 1 2 20,00

Kişiselleştirme 10 2 2 1 0 1 14,00

Aşırı Genelleme 10 0 3 2 2 1 25,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 2 1 3 0 0 13,00

Kurtulma Yetersizliği 10 0 2 2 1 0 14,00

Suçlama 10 3 1 1 1 1 17,00

Duygusal Muhakeme 10 1 3 2 1 1 22,00

FELAKETÇİLİK - FALCILIK
Geleceği tahmin edersiniz, her şey daha kötü olacak veya yakında tehlikeli bir şey olacak gibi. Bununla birlikte, olmuş veya olabilecek
olan şeylerin dayanamayacağınız kadar korkunç ve çekilmez olduğuna da inanırsınız. Bugüne kadar yaşanmış olanların sizde yaratmış
olduğu tahribat ve de kaygılı huzursuzluk sarmalı kendinize olan güveninizi sarsmakta aynı şekilde geleceğe ilişkin kaygı ve korkularınızı
da bu anlamda beslemektedir. Henüz gerçekleşmemiş olan olaylar veya yaşamınızın henüz gerçekleşmemiş olan geleceğine dair
önyargılı ve karamsar tahminleriniz veya kehanetleriniz hem şimdiki çalışmalarınızı değersizleştirmekte hem de gelecekte
gösterebileceğiniz daha iyi performansları daha şimdiden sabote ederek sizi yeniden denemekten veya mücadele etmekten
alıkoymaktadır. Bu konuyla ilgili aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanızı, sonuç olarak bu
bilişsel çarpıtmanızın sizi-geleceğinizi-ve-kariyerinizi engellediğinizin farkına varmanızı gerekmektedir.  

BEYAZ AT

Bu öykü ünlü Çin düşünürü Lao Tzu`nun zamanında geçer. Lao Tzu bu öyküyü çok sever ve sık sık ta anlatırmış. Hikâyemiz şöyle… Köyün
birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakîrmiş. Ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki; kral, at için ihtiyara
neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış.  

“Bu at, bir at değil benim için bir dost. İnsân dostunu satar mı?” dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki, at yok. Köylü ihtiyarın başına
toplanmış. “Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, yâni çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi
yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın" demişler.  

İhtiyar “Karar vermek için acele etmeyin”, demiş. “Sâdece `At kayıp` deyin. Çünkü gerçek bu! Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz
karar. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl
geleceğini kimse bilemez.”, diye de eklemiş.  

Köylüler ihtiyar bunağa kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçmeden, at bir gece ansızın çıka gelmiş. Meğer çalınmamış,
dağlara gidivermiş kendi kendine. Dönerken de, vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür
dilemişler. “Babalık”, demişler. "Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil âdetâ bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi ise bir
sürü atın var…”  

İhtiyar yine “Karar vermek için gene acele ediyorsunuz”, demiş. Sâdece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sâdece bu. Ondan
ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha bir başlangıç. Bir kitabın birinci cümlesinin ilk kelimesini okur okumaz, kitap hakkında
nasıl fikir yürütebilirsiniz ki..?”  

Köylüler bu defâ ihtiyarla dalga geçmemişler açıktan ama, içlerinden "Bu adam sahiden gerzek" diye düşünmüşler. Bir hafta geçmeden,
vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarin tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul, şimdi uzunca bir
zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara: “Bir kez daha haklı çıktın”, demişler. “Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını
uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı bir duruma düştün” demişler.  

İhtiyar; “Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz, galiba” diye cevap vermiş. “O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı.
Gerçek sâdece bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru. Hayât böyle küçük parçalar hâlinde gelir ama ondan sonra
neler olacağını aslā bilemeyiz.”, demiş.  

Birkaç hafta sonra, düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile bu ülkeye saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere
çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarin kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü mâtem sarmış. Çünkü savaşın
kazanılmasına imkân yokmuş, giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşüp köle diye satılacağını herkes biliyormuş.  

Köylüler, gene ihtiyara gelmişler; “Gene haklı olduğun kanıtlandı”, demişler. "Oğlunun bacağı kırık, ama hiç değilse yanında. Oysa
bizimkiler belki aslā köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, talihsizlik değil, şansmış meğer.”, diye de eklemişler. “Siz erken
karar vermeye devam edin” demiş, ihtiyar. “Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda,
sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sâdece Yüce Yaratıcı biliyor.”  

Lao Tzu, öyküsünü su nasîhatle tamamlarmış: "Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayâtın küçük bir
parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması hâlidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısıyla da
gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl, insânı dâimâ karara zorlar. Çünkü gelişme hâlinde olmak, tehlikelidir ve insânı huzursuz yapar.
Oysa gezi aslā sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir
hedefin hemen oracıkta belirdiği ve sizi çağırdığını görürsünüz."  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1419 Adı, Soyadı HİLAL ALTUN Sınıf 12H

İşte sevgili dostlar..! Aynen öyle, siz de sınavlara hazırlanırken bir takım şeyler yolunda gitmeyebilir. Ufak tefek performans düşüklükleri
olabilir. Zaman zaman kısmî başarısızlıklar ve işlem hatâları yapabilirsiniz. Siz de sakın haa, hayâtınızın sâdece bir parçasına bakıp, geneli
hakkında olumsuz ve yersiz değerlendirmeler yapmayın. Eksikliklerinizin farkında olun. “Şimdi–ve–Burada”, elinizden geleni yapın.
Zamanla her şeyin yolun[d]a girdiğini [gittiğini] göreceksiniz.  

Ufacık olumlu gelişmelerden dolayı da rehâvete kapılmayın. Aynen öyle de ufacık ve kısacık olumsuz gelişmeler sonucunda umutsuzluğa
kapılıp hedefinizden uzaklaşmayın. Sınavlara hazırlık yolunda sabırlı olun! Lao Tzu’nun dediği gibi acele karar vermeyin. Yâni “Hayâtın
küçük bir parçasına bakıp, tamamı hakkında karar vermekten kaçının.”  

                                                2 / 2



ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1437 Adı, Soyadı HÜSEYİN GENÇ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 6 1 1 2 29,00

Felaketçilik 10 3 4 2 0 1 22,00

Etiketleme 10 4 1 2 0 3 27,00

Kişiselleştirme 10 1 4 1 1 1 21,00

Aşırı Genelleme 10 1 2 3 4 0 30,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 3 2 2 1 26,00

Kurtulma Yetersizliği 10 0 2 4 1 1 25,00

Suçlama 10 3 0 2 2 1 22,00

Duygusal Muhakeme 10 2 4 1 3 0 25,00

AŞIRI GENELLEME – HAKSIZ YERE MUKAYESE
Tek bir olay üzerinden genel olumsuz şeyleri algılarsınız. Bununla birlikte, olayları gerçekçi olmayan standartlar açısından
değerlendirirsiniz. Örneğin, öncelikle bir takım görevleri sizden daha iyi yapmış olanlara odaklanırsınız ve hemen performansınızı onlarla
karşılaştırarak kendinizi daha aşağıda ve yetersiz görürsünüz. Bunun nedeni de çoğukez detaylara takılarak, o detay üzerinden aşırım
genellemelere ve mukayeselere yeltenmektir. Bun konuda size derinlik bir içgörü ve farkındalık kazandıracağına inandığım aşağıdaki
hikâyeciği okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanız gerekmektedir.  

İnsan Dediğin, Göz`dür!

Bütünü Görmek

Mensûr bir hikâyeye göre; bir gün hayâtındaki engelleri aşamamaktan yakınan bir adam, dostlarının da tavsîyesi üzerine kulübesinde
yalnız başına yaşayan bir Bilge’nin yanına gelir ve: “Efendim ben, önüme çıkan engellerin hiçbirini aşamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?”  

Bunun üzerine Bilge, adamı da yanına alarak pencerenin önüne kadar gelir. Cam da kanatlarını açmış ve dışarı çıkmak için çırpınan bir
kelebek vardır. Kelebek, yorulmaksızın dışarı çıkmaya çalışıyor ama devâmlı olarak yine cama çarparak yere düşmektedir. Bilge yavaşça
kelebeğin çıkışını kolaylaştırmak için camı da açar. Ama bu da işe yaramaz. Kelebek çırpındıkça çırpınıyor ve her defâsında cama
çarpmaya devâm etmektedir.  

Bunun üzerine Bilge yanındaki adama döner ve şunları söyler: “Kelebek dışarı çıkması için gerekli olan tek yolun, şeffaf oldukları için
dışarıyı gösteren ama gerçekte kapalı olan camlar olduğunu sanıyor. Oysa birazcık geri çekilip şöyle genel bir bakış açısıyla baksa, onun
dışarı çıkması için kocaman bir açık pencerenin olduğunu görecektir. Ne var ki, bütünü göremeyip sâdece bir noktaya odaklandığı için
[saplanıp kaldığı için], ne yazık ki kendisini odanın içinde tutsak kalmaya mahkûm ediyor.  

İşte hayât ta bâzen aynı şekilde önümüze aşılmayacak engeller çıkarır ve yaşamı bize adetâ dar eder. Bu durumda yapılması gereken tek
şey bir—iki adım geri çekilmek ve sâkin bir kafa ile düşünerek, genel bir kavarama becerisi ve bakış açısıyla yeniden hareket ederek çıkış
yolunu tekrâr aramak ve bulmaktır.”  

Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Bütün problemler içeriden bakınca büyük, aşılmaz ve ezicidir. Ama dışarıdan bakıldığında; sıkıştığınız o labirent içersindeki çıkış
yolunu çok daha rahat bulabilirsiniz / görebilirsiniz.
Önemli kararlar vermeden önce sâkin kafayla düşünmeliyiz ve problemimizi tam anlamıyla tanımlamalıyız / kavramalıyız.
Başkalarıyla “empati” sağladığımız gibi kendimizle de “empati” sağlayabilmeliyiz. Bu anlamda kendimizi anlayabildiğimiz oranda,
problemlerimizi daha iyi tahlil edebilir ve de çözümleyebiliriz.
İnsan olarak kişisel zaaflarımızın ve potansiyelimizin farkında olmalıyız. Nitekim, bunu başardığımız oranda, problemlerimizle çok
daha rahat başa çıkabiliriz.
Zamân zamân öz—eleştiri yapmalı ve kendimize dışardan bakabilmeliyiz. Ama bunu yaparken aşırı ve haksız genellemelerden
veyahut ta karşılaştırmalardan kaçınmalıyız. Unutmayın, kendinize karşı objektif olduğunuz oranda, problemlerinize karşı da
objektif olabilirsiniz.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1765 Adı, Soyadı İLKNUR ÇEKER Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 2 1 2 2 25,00

Felaketçilik 10 2 2 0 1 1 15,00

Etiketleme 10 2 0 2 1 2 22,00

Kişiselleştirme 10 1 2 1 1 2 22,00

Aşırı Genelleme 10 1 2 1 2 3 31,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 1 2 1 1 18,00

Kurtulma Yetersizliği 10 1 1 3 0 1 17,00

Suçlama 10 1 4 0 2 1 22,00

Duygusal Muhakeme 10 1 2 2 3 0 23,00

AŞIRI GENELLEME – HAKSIZ YERE MUKAYESE
Tek bir olay üzerinden genel olumsuz şeyleri algılarsınız. Bununla birlikte, olayları gerçekçi olmayan standartlar açısından
değerlendirirsiniz. Örneğin, öncelikle bir takım görevleri sizden daha iyi yapmış olanlara odaklanırsınız ve hemen performansınızı onlarla
karşılaştırarak kendinizi daha aşağıda ve yetersiz görürsünüz. Bunun nedeni de çoğukez detaylara takılarak, o detay üzerinden aşırım
genellemelere ve mukayeselere yeltenmektir. Bun konuda size derinlik bir içgörü ve farkındalık kazandıracağına inandığım aşağıdaki
hikâyeciği okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanız gerekmektedir.  

İnsan Dediğin, Göz`dür!

Bütünü Görmek

Mensûr bir hikâyeye göre; bir gün hayâtındaki engelleri aşamamaktan yakınan bir adam, dostlarının da tavsîyesi üzerine kulübesinde
yalnız başına yaşayan bir Bilge’nin yanına gelir ve: “Efendim ben, önüme çıkan engellerin hiçbirini aşamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?”  

Bunun üzerine Bilge, adamı da yanına alarak pencerenin önüne kadar gelir. Cam da kanatlarını açmış ve dışarı çıkmak için çırpınan bir
kelebek vardır. Kelebek, yorulmaksızın dışarı çıkmaya çalışıyor ama devâmlı olarak yine cama çarparak yere düşmektedir. Bilge yavaşça
kelebeğin çıkışını kolaylaştırmak için camı da açar. Ama bu da işe yaramaz. Kelebek çırpındıkça çırpınıyor ve her defâsında cama
çarpmaya devâm etmektedir.  

Bunun üzerine Bilge yanındaki adama döner ve şunları söyler: “Kelebek dışarı çıkması için gerekli olan tek yolun, şeffaf oldukları için
dışarıyı gösteren ama gerçekte kapalı olan camlar olduğunu sanıyor. Oysa birazcık geri çekilip şöyle genel bir bakış açısıyla baksa, onun
dışarı çıkması için kocaman bir açık pencerenin olduğunu görecektir. Ne var ki, bütünü göremeyip sâdece bir noktaya odaklandığı için
[saplanıp kaldığı için], ne yazık ki kendisini odanın içinde tutsak kalmaya mahkûm ediyor.  

İşte hayât ta bâzen aynı şekilde önümüze aşılmayacak engeller çıkarır ve yaşamı bize adetâ dar eder. Bu durumda yapılması gereken tek
şey bir—iki adım geri çekilmek ve sâkin bir kafa ile düşünerek, genel bir kavarama becerisi ve bakış açısıyla yeniden hareket ederek çıkış
yolunu tekrâr aramak ve bulmaktır.”  

Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Bütün problemler içeriden bakınca büyük, aşılmaz ve ezicidir. Ama dışarıdan bakıldığında; sıkıştığınız o labirent içersindeki çıkış
yolunu çok daha rahat bulabilirsiniz / görebilirsiniz.
Önemli kararlar vermeden önce sâkin kafayla düşünmeliyiz ve problemimizi tam anlamıyla tanımlamalıyız / kavramalıyız.
Başkalarıyla “empati” sağladığımız gibi kendimizle de “empati” sağlayabilmeliyiz. Bu anlamda kendimizi anlayabildiğimiz oranda,
problemlerimizi daha iyi tahlil edebilir ve de çözümleyebiliriz.
İnsan olarak kişisel zaaflarımızın ve potansiyelimizin farkında olmalıyız. Nitekim, bunu başardığımız oranda, problemlerimizle çok
daha rahat başa çıkabiliriz.
Zamân zamân öz—eleştiri yapmalı ve kendimize dışardan bakabilmeliyiz. Ama bunu yaparken aşırı ve haksız genellemelerden
veyahut ta karşılaştırmalardan kaçınmalıyız. Unutmayın, kendinize karşı objektif olduğunuz oranda, problemlerinize karşı da
objektif olabilirsiniz.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1281 Adı, Soyadı İSMAİL ÇAĞİNLİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 1 5 1 2 31,00

Felaketçilik 10 4 0 0 1 1 13,00

Etiketleme 10 2 3 0 1 1 17,00

Kişiselleştirme 10 0 2 1 2 1 20,00

Aşırı Genelleme 10 0 0 5 1 0 19,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 1 2 0 1 14,00

Kurtulma Yetersizliği 10 4 2 1 1 0 15,00

Suçlama 10 2 2 2 0 1 17,00

Duygusal Muhakeme 10 3 1 2 1 0 15,00

BEYİN OKUMA
Kişilerin size yönelik düşünceleri hakkında yeterli deliliniz olmadığı hâlde, onların ne düşündüklerini bildiğinizi varsayarsınız. Bu mazeret
grubunda genellikle başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve olumsuz görüşlerini sanki onların beynini okuyormuşçasına
kişiselleştiririz. Dahası, kendimizi de bu ters-yüz edilmiş gerçeklikle tanımlamaya ve yargılamaya başlarız. Sonuç olarak ta ya o olumsuz
düşünce ve tanımlama bombardımanın altında kendimizi kapatarak durumu kabulleniriz, ya da bu motive bozucu bindirmeler nedeniyle
de hedefimizden uzaklaşarak oryantasyonumuzu kaybederiz. Bu durum da beraberinde hedefimizden uzaklaşmamıza neden olmakta,
ayrıca da yeni bir başlangıç yapmamızı da ciddi manâda engelleyebilmektedir.  

Bu konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okumanızı rica ediyor ve durumunuzu yeniden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.  

Yıkıcı Eleştiriler Üzerine Bir Hikaye

Eski zamânlarda, daha doğrusu ulaşımın binek hayvanlar tarafından yapıldığı zamânlarda, bir baba ve oğlu, Hacc’a gitmeye karar
vermişler. Tabiî olarak o zamânlarda, kendi hâlindeki âilelerinin binek hayvanı eşek olduğundan, baba ve oğul belki aylar sürecek bu
yolculuğa çıkmak için eşeklerini de yanlarına almışlar ve öylece yola koyulmuşlar. Bir süre yol aldıktan sonra Baba oğluna seslenerek,  

— Oğulcuğum, sen körpeciksin, eşeğe sen bin, ben yularından çekerim, öylece yürür gideriz. İnşâllãh sağlıcakla kutsal topraklara varırız,
demiş.  

Oğul, babasının sözünü dinleyerek eşeğe binmiş ve bu hâl üzre yola devâm etmişler. Bir zamân sonra bir köyden geçerlerken, onları
gören köy ahâlisi arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne hayırsız evlat, şuna bakın, babasını yürütüyor da kendisi eşeğe binmiş
gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız evlat ne olacak..!”  

Bunu duyan oğul, utanmış ve hemen eşekten inmiş, babasını eşeğe bindirerek yine yola koyulmuşlar. Ancak bir zamân sonra bu kez
başka bir köyden geçerlerken, onları gören diğer köydeki ahâli yine arkalarından şöylece mırıldanmış: “Aman ne hayırsız baba, şuna
bakın, körpecik evlâdını yürütüyor da, kendisi eşeğe binmiş gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız baba ne olacak..”  

Bunu duyan yaşlı baba, eşekten inmemiş; dahası, oğlunu da yanına alarak beraberce tekrâr eşeğe binmişler ve yine yola revân olmuşlar.
Bu sefer de başka bir köyden geçerlerken onları gören ahâli arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne gaddar insânlar, şunlara bakın,
zavallı hayvancağıza iki kişi binmişler ve güyâ böylesine uzun ve kutsal bir yola koyulmuşlar. Utanmak yok bunlarda.. Allãh korkusu da
yok.. Bir de Hacı olacaklar.. Zorba insânlar ne olacak…!”  

Bunu duyan baba ve oğul ise, bu kez eşekten beraberce hemen inmişler ve eşeğin semerini boş bırakmışlar. Biri eşeğin sağında, diğeri de
eşeğin solunda yürüyerek tekrâr yollarına devâm etmişler. Ancak, bir zaman sonra, tam rahat ettik demeye kalmadan başka bir köyden
geçmekteymişler ki, onları gören ahâli bu kez da arkalarından istihzâ ile dalga geçerek şöyle mırıldanmışlar: “Aman ne aptal insânlar,
şunlara bakın, eşeği boş bırakmışlar, kendileri de sağlı sollu yürüyorlar. Bunlar harbiden de çok ahmaklar. Bunlara Hacc farz bile değildir
vallâ. Bir de Hacı olacaklar yaa..!” demişler.  

Bu kez bunu duyan baba ve oğul, artık bu bitmek tükenmek mırıldanışlardan usanarak Hac’ca gitmekten de vazgeçmişler. Yolu yarıda
bırakıp geri dönerlerken, daha önce geçtikleri her köyde yine alay konusu olmuşlar. Gerisin geri geçtikleri köylerdeki ahâli, tekrâr baba ve
oğlu gördüklerinde, önceki görüşlerinde ne kadar haklı olduklarını yineleyerek, “Zâten bunların her hâlinden belliydi Hacı olamayacakları”
diyerek yine arkalarından söylenmişler ve zavallı baba oğulu adetâ canlarından bezdirmişler.  

Bu Dramatik Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Sevgili dostlar,  

Siz, siz olun; ne olursa olsun, kendiniz için doğru olanı yapın. Bunu yaptıktan sonra dışarıdan işgüzarca yapılan müdahâlelere ve olur
olmaz eleştirilere de kulak asmayın. Ne yaparsanız yapın, aslâ kimseyi memnûn edemezsiniz. Bu nedenle aslâ tribünlere oynamayın.
Kendinizi memnûn edin ve ödüllendirin. Kendinizin ve yaptığınızın farkında olun. Başarılarınıza veyâ hatâlarınız sonucu ortaya çıkan
başarısızlıklarınıza, her ne olursa olsun kendiniz sahip çıkın. Kendinizle barışık olun. Yolunuzda sağlam adımlara yürümeye devâm edin.
Kulağınızı yerli yersiz değerlendirmelere tıkayıp, sâdece hedefinize kilitlenin. Dış odaklı bir kontrol mekanizmasını değil, iç odaklı kendi
kontrol mekanizmanızı oluşturun ve kullanın. Bir yola koyulmuşken devâmlı taktik değiştirerek, her şeyi yüzünüze gözünüze
bulaştırmayın. Verdiğiniz kararların arkasında durun.  
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Tekrâr ediyorum: Kendiniz için doğru olanı yapın, çünkü hiç kimse sizi sizden daha fazla düşünemez ve önemseyemez.  

Başkalarını gereğinden fazla dikkate alarak oyalanmayın, kaygılanmayın. Sâdece kendi işinizi yapın! Unutmayın, ne yaparsanız yapın,
hamervâh insânların mutlâkã söyleyecek bir şeyleri vardır. Albert Einstein’ın dediği gibi, “Bir insânın herhangi bir konudaki fikrini
değiştirebilmek, gerçekten de atomu parçalamaktan daha zordur!” Bu nedenle enerjinizi bu kãbîl zorluklara değil, işinize ve hedefinize
yoğunlaştırın..! Aksi takdîrde, hem yolunuzdan, hem hedefinizden, hem de geleceğinizden olursunuz….  

Unutmayınız ki, yerli yersiz —öyle ya da böyle— sizi eleştirenler ve konsantrasyonunuzu bozanlar, eğer siz bir şekilde başarısız olursanız;
bu kez de, “Baştan belliydi zâten, bundan adam olmayacağını size söylemiştim” diyerek yine sizi çekiştireceklerdir. Bu nedenle haksız
eleştirilere dikkat kesilerek moral düzeyinizi düşürmeyin! Kendinize; eksikmişsiniz gibi, kusurluymuş gibi ve devâmlı îkãz edilmek
zorundaymışsınız gibi davranmayın!  

Özetle, kendinizi sevin ve bu sevgiye her ne olursa olsun sâdık kalın!  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 1 2 2 1 21,00

Felaketçilik 10 2 1 2 0 1 15,00

Etiketleme 10 1 1 0 1 3 22,00

Kişiselleştirme 10 1 1 1 1 1 15,00

Aşırı Genelleme 10 1 1 2 2 1 22,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 1 2 0 1 14,00

Kurtulma Yetersizliği 10 0 1 3 0 0 11,00

Suçlama 10 1 0 2 1 1 16,00

Duygusal Muhakeme 10 1 2 1 2 1 21,00

ETİKETLEME-OLUMLU ŞEYLERİ ÖNEMSEMEME
Bazı genel olumsuz özellikleri devamlı olarak kendinize yüklersiniz. Dahası, kendinizin sahip olduğu olumlu şeylerin de önemsiz olduğunu
iddia edersiniz. Bu düşünsel ve bilişsel çarpıtma ile hem kendi kendinizi motive edememekte, hem de bardağın devamlı boş tarafını
görerek yaptığınız çalışmaları veya verdiğiniz emeklerin çok daha iyi performanslara temel ve zemin olabilmesini engellemektesiniz. Bu
konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanız son derece yerinde olacaktır. İşte hikâyemiz:

İnsan Dediğin, Emek`tir!

Ressam

Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmış... Herkes bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabûl edecek kadar beğeniyormuş... Ve onu
"Renklerin Ustası" anlamına gelen “Ranga Çeleri” olarak tanısalar da; ona kısaca Ranga Guru derlermiş... Onun yetiştirdiği önemli bir
ressam olan “Raciçi” ise artık eğitimini tamamlamış ve son resmini yaparak Ranga Guru`ya götürmüş ve ondan lûtfen resmini
değerlendirmesini istemiş...  

Ranga Guru ise; “Sen artık iyi bir ressam sayılırsın Racaçi.. Senin resmini artık halk değerlendirecek.” diyerek resmi şehrin en kalabalık
meydanına götürmesini ve en görünen yere koymasını istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak hâlktan beğenmedikleri yerlere çarpı
koymalarını ricâ eden bir yazı bırakmasını istemiş.  

Raciçi, denileni yapmış... Ve birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde, görmüş ki; tüm resim kırmızı çarpılar içinde ve resim neredeyse
görünmüyor...  

Çok üzülmüş tabiî. Emeğini ve yüreğini ortaya koyarak yaptığı güzelim tablo, kırmızı bir tuval oluvermiş sanki! Alıp resmi götürmüş Ranga
Guru`ya ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Ranga Guru ise üzülmemesini ve yeniden resim yapamaya devâm etmesini önermiş.  

Bunun üzerine Raciçi yeniden bir resim yapmış ve yine Ranga Guru`ya götürmüş. Ranga Guru, tabloyu tekrâr şehrin en kalabalık
meydanına bırakmasını istemiş. Ama bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya, birkaç fırça da bırakmasını istemiş.. Ve
resmin yanına da, insânlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini ricâ eden bir not bırakmasını istemiş.  

Raciçi yine denilenleri aynen yapmış... Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki, resmine hiç dokunulmamış; ne fırçalar ne de boyalar
kullanılmış… Çok sevinmiş ve koşarak Ranga Guru`ya gitmiş ve resme hiçbir şekilde dokunulmadığını anlatmış…  

Ranga Guru ise ona; “Sevgili Raciçi, sen birinci konumda insânlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştirilerle
karşılaşılabileceğini gördün.. Hayâtında resim yapmamış insânlar dahi gelip senin resmini karaladı, değil mi? Oysa ikinci konumda ise
onlardan, senin hatâlarını düzeltmelerini istedin ve böylece yıkıcı değil yapıcı olmalarını istedin... Ancak ‘Yapıcı Olmak’ eğitim gerektirir...
Dolaysıyla hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkışamadı ve buna cesâret edemedi...  

Sevgili Raciçi! Unutma! Mesleğinde usta olman yetmez, ‘Bilge’ de olmalısın... Emeğinin karşılığını, ne yaptığından haberi olmayan
insânlardan alamazsın... Onlara göre, seni emeğinin hiç bir değeri yoktur... Sakın emeğini, değerini bilmeyenlere sunma ve aslâ
bilmeyenlerle ve câhillerle tartışma...” demiş.  

İşte sevgili dostlar! Sizler de emeğinizin değerini bilmeyenlerin eleştirilerine lütfen kulak asmayın. Aynı şekilde kendi yaşam tablonuzdaki
eksikliklere odaklanarak güzel ve nitelikli bir şekilde yaptıklarınızı görmezlikten gelmeyin. Kendi emekleri ve çalışmaları konusunda yapıcı
olma cesâretini gösteremeyen, sadece yıkıcı olmanın kolaylığına yeltenen kişilerin görüş ve önerilerini veya kendi otomatik
düşüncelerinizi dikkate almayın. Ayağınıza dolandırmayın. Önünüze bakmanın yanında ileriye de bakmayı alışkanlık haline getirin. Nitelikli
ve olumlu yaptığınız performansların yarattığı içsel motivasyonlardan hareketle, eksik yaptığınız konuları veya dersleri yeniden ele alın.
Tekrar etüt edin. Kendimize özümseme, çarpışma, deneme ve başa çıkma fırsatı verin.  

Unutmayınız ki var olmak, varlık olmak, canlı olmak, insân olmak, kişilik ve kariyer sahibi olmak hem mucizevî hem de çileli bir yoldur. Bu
süreç adetâ uzun ve zorlu bir maraton gibidir. Ufak tefek yol kazaları olabilir… Sakın hâ, çevrenizin yıkıcı eleştirilerine veya içsel
konuşmalarınızın sizi etiketleyerek damgalamasına, böylece de sizi ümitsizliğe ve de eylemsizliğe iteklemesine izin vermeyin.  

Unutmayın, yetkin bir öğrenci olmak emek olduğu kadar, taleptir de!  
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Bir bilgenin dediği gibi, başarı; emektir, bilmektir, sevmektir ve öğrenmektir. Bu dördünden birisinin eksik kalması durumunda sürekli aynı
katalar düşer bir türlü kendimizi gerçekleştiremeyiz.  
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AŞIRI GENELLEME – HAKSIZ YERE MUKAYESE
Tek bir olay üzerinden genel olumsuz şeyleri algılarsınız. Bununla birlikte, olayları gerçekçi olmayan standartlar açısından
değerlendirirsiniz. Örneğin, öncelikle bir takım görevleri sizden daha iyi yapmış olanlara odaklanırsınız ve hemen performansınızı onlarla
karşılaştırarak kendinizi daha aşağıda ve yetersiz görürsünüz. Bunun nedeni de çoğukez detaylara takılarak, o detay üzerinden aşırım
genellemelere ve mukayeselere yeltenmektir. Bun konuda size derinlik bir içgörü ve farkındalık kazandıracağına inandığım aşağıdaki
hikâyeciği okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanız gerekmektedir.  

İnsan Dediğin, Göz`dür!

Bütünü Görmek

Mensûr bir hikâyeye göre; bir gün hayâtındaki engelleri aşamamaktan yakınan bir adam, dostlarının da tavsîyesi üzerine kulübesinde
yalnız başına yaşayan bir Bilge’nin yanına gelir ve: “Efendim ben, önüme çıkan engellerin hiçbirini aşamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?”  

Bunun üzerine Bilge, adamı da yanına alarak pencerenin önüne kadar gelir. Cam da kanatlarını açmış ve dışarı çıkmak için çırpınan bir
kelebek vardır. Kelebek, yorulmaksızın dışarı çıkmaya çalışıyor ama devâmlı olarak yine cama çarparak yere düşmektedir. Bilge yavaşça
kelebeğin çıkışını kolaylaştırmak için camı da açar. Ama bu da işe yaramaz. Kelebek çırpındıkça çırpınıyor ve her defâsında cama
çarpmaya devâm etmektedir.  

Bunun üzerine Bilge yanındaki adama döner ve şunları söyler: “Kelebek dışarı çıkması için gerekli olan tek yolun, şeffaf oldukları için
dışarıyı gösteren ama gerçekte kapalı olan camlar olduğunu sanıyor. Oysa birazcık geri çekilip şöyle genel bir bakış açısıyla baksa, onun
dışarı çıkması için kocaman bir açık pencerenin olduğunu görecektir. Ne var ki, bütünü göremeyip sâdece bir noktaya odaklandığı için
[saplanıp kaldığı için], ne yazık ki kendisini odanın içinde tutsak kalmaya mahkûm ediyor.  

İşte hayât ta bâzen aynı şekilde önümüze aşılmayacak engeller çıkarır ve yaşamı bize adetâ dar eder. Bu durumda yapılması gereken tek
şey bir—iki adım geri çekilmek ve sâkin bir kafa ile düşünerek, genel bir kavarama becerisi ve bakış açısıyla yeniden hareket ederek çıkış
yolunu tekrâr aramak ve bulmaktır.”  

Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Bütün problemler içeriden bakınca büyük, aşılmaz ve ezicidir. Ama dışarıdan bakıldığında; sıkıştığınız o labirent içersindeki çıkış
yolunu çok daha rahat bulabilirsiniz / görebilirsiniz.
Önemli kararlar vermeden önce sâkin kafayla düşünmeliyiz ve problemimizi tam anlamıyla tanımlamalıyız / kavramalıyız.
Başkalarıyla “empati” sağladığımız gibi kendimizle de “empati” sağlayabilmeliyiz. Bu anlamda kendimizi anlayabildiğimiz oranda,
problemlerimizi daha iyi tahlil edebilir ve de çözümleyebiliriz.
İnsan olarak kişisel zaaflarımızın ve potansiyelimizin farkında olmalıyız. Nitekim, bunu başardığımız oranda, problemlerimizle çok
daha rahat başa çıkabiliriz.
Zamân zamân öz—eleştiri yapmalı ve kendimize dışardan bakabilmeliyiz. Ama bunu yaparken aşırı ve haksız genellemelerden
veyahut ta karşılaştırmalardan kaçınmalıyız. Unutmayın, kendinize karşı objektif olduğunuz oranda, problemlerinize karşı da
objektif olabilirsiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 1 3 3 2 0 24,00

Felaketçilik 10 4 1 1 2 1 22,00

Etiketleme 10 4 2 1 1 2 25,00

Kişiselleştirme 10 2 1 1 1 1 16,00

Aşırı Genelleme 10 0 2 2 2 2 28,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 1 3 1 1 21,00

Kurtulma Yetersizliği 10 0 2 3 0 1 18,00

Suçlama 10 0 2 2 1 4 34,00

Duygusal Muhakeme 10 3 2 1 0 3 25,00

PİŞMANLIK YÖNELTME - SUÇLAMA
Olumsuz düşüncelerinin kaynağı olarak daima bir başkasını görürsünüz ve bu nedenle de kendinizi değiştirme sorumluluğunu almayı
reddedersiniz. Sonuç olarak ta, şu anda daha iyi ve yeterli bir şekilde neyi-ne yapabileceğiniz olgusu yerine, devamlı olarak geçmişte neyi
daha iyi yapabilirdiniz fikrine ve pişmanlığına odaklanırsınız.  

Bu duruma ilişkin sorunuzu da şöylece sorduğunuzu sorabilmektesiniz: “Bir konuşmanızda, “Hata yapmıyorsanız yeterince denemiyor ya
da risk almıyorsunuz demektir. Bence en büyük hata da budur.”, demiştiniz. Bu cümlenizle de tam olarak ne anlatmak istiyorsunuz, biraz
daha açıklayabilir misiniz?  

Evet bu soru cümlesinde betimlendiği gibi, bence bu sorunun cevabında özelikle yaşamın bilgeliği de gizlidir. Dilerseniz bu konuda da
güzel bir hikâye ile yolumuzu aydınlatalım ve kendimize nitelikli bir cevap bulmaya çalışalım.  

RİSK ALMAK

Eski zamanların birinde Pers sultanı iki adamı ölüme mahkûm etmişti. Sultanın, atını ne kadar sevdiğini bilen mahkûmlardan bir tanesi,
Sultan’a eğer yaşamını bağışlarsa, bir yıl içinde atına uçmayı öğretebileceğini söyledi. Kendini dünyadaki tek uçan ata binerken düşleyen
sultan bu heyecanla bu teklifi kabul etti. Diğer mahkûm duyduklarına inanamayan gözlerle arkadaşına baktı ve şöyle dedi. “Atların
uçamayacağını biliyorsun Nasıl olur da böyle delice bir fikirle çıkabildin ortaya! Sen aklını kaçırmış olmalısın.” İzni koparan mahkûm
metânetle cevap verdi:  

“Pek değil” dedi. “Bu teklifimle kendime fırsatlar yaratıyorum. Birinci fırsat, sultan bu yıl ölebilir. İkinci fırsat at ölebilir. Üçüncüsü, ben
normal bir şekilde ölebilirim, ama hiç değilse yaşabildiğim kadar yaşarım. Ve dördüncüsü, belki de ata uçmayı öğretebilirim.”  

Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Her ne koşulda olursa olsun, yaşamda kendimize fırsatlar yaratmalıyız!
Yarını kazanmak isteyenler, bugünden yarına yatırım yapanlardır!
Mücadeleci ve girişken olmak, engelleri değil fırsatları görmekle olur!
İnsan dediğin, seçimdir! Seçimlerimizle büyür, seçimlerimizle karşılanır, seçimlerimizle uğurlanırız. Seçim yapmak bizi diğer
varlıklardan ayıran en önemli insanî özelliğimizdir. Bu itibârla seçimlerimize dikkat etmeliyiz.
Seçimleriniz geleceğe yönük / dönük olsun. Seçimleriz size daha derinlikli ve nitelikli bir yaşam getirsin.
En önemlisi de seçimleriniz size bu dünyadaki en değerli şeyi kazandırsın: Zaman.
Yaşamı sevmek ve fırsatlara tutunmak gerekir. Aslında en sıkıntılı anlarımızda bile seçim yapabileceğimizi ve daha iyi bir gelecek
için ufak da olsa adımlar atabileceğimizi unutmamalıyız.
Risk almak ta bir seçimdir. Fakat şunu gözden kaçırıyoruz. Risk almayarak ta aslında risk alıyor ve bir seçim yapıyoruzdur. Bu
anlamda mâdem ki insân dediğin seçimdir, mâdem ki öğrenci dediğin seçim yapmak ve nitelikli seçimlerimizle daha iyi bir
gelecek için hazırlanmak ve bu yola baş koymaktır. Unutmayın! Seçerseniz, seçilirsiniz!
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 0 3 0 1 14,00

Felaketçilik 10 2 1 1 1 1 16,00

Etiketleme 10 0 3 0 1 2 20,00

Kişiselleştirme 10 0 2 1 0 3 22,00

Aşırı Genelleme 10 0 0 3 2 0 17,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 1 2 0 0 9,00

Kurtulma Yetersizliği 10 4 1 0 1 0 10,00

Suçlama 10 2 2 1 0 2 19,00

Duygusal Muhakeme 10 1 0 2 2 1 20,00

OLUMSUZ FİLTRE - KİŞİSELLEŞTİRME
Olumsuz şeyleri ayırarak hemen her zaman onlara odaklanırsınız ve nadiren olumlu şeyleri fark edersiniz. Bazen de olumsuz olayları
büyük oranda kendinize atfedersiniz, kıyıcı özeleştirilerde bulunur, aslında belli olaylara başkalarının da sebep olduğunu göremezsiniz. Bu
konuyla ilgili olarak aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okuyarak bir farkındalık geliştirmeniz son derece yerinde ve de faydalı olacaktır.  

İnsan Dediğin, Dost`tur!

Türk kültür yaşamının büyük düşünürü ve sûfîsi olan Mevlânâ; dev eseri Mesnevî’sinde şöyle bir hikâye anlatmaktadır. Hikâyeye göre
büyük ve ulu bir Padişâh; hâlkından alçak gönüllü, erdemli ve ârif bir kişiyi sarayında misâfir eder. Misafirini ağırladığı saray tam 100
odalıdır ve her bir oda sedef işlemeli mobilyalarla donatılmıştır. Sarayın ihtişâmlı avizeleri, yakũt ve zümrüt taşlarıyla süslenmiştir.
Perdeler incili atlas kumaşlardan dikilmiştir. Yemek takımları ise altındandır. Dahası, bu değerli misâfire 40 tâne de uşak hizmet
etmektedir.  

Misâfir ise, padişahın bu ihsânı ve cömertliği karşısında son derece mahcup olur ve binbir teşekkürler ederek, her fırsatta şükrânlarını
dâimâ dile getirmektedir. Ulu padişâhın misafiri, böylece kırk gün kırk gece bu muhteşem sarayda kalır.  

Gel zaman, git zaman; ayrılık vakti gelince de, misâfir âdet olduğu üzre ihtişâmlı sarayın kapısına kadar kırmızı hâlılar döşenerek uğurlanır
ve böylece ârifâne köylü, gerisin geri köyüne büyük bir sevinçle döner. Köyün ahâlisi ona, sarayın ve padişâhın izzet—i ikrâmının nasıl
olduğunu merakla sorar. Köylü adamcağız, pek ârifâne bir şekilde gördüğü ilgiyi ve muhteşem güzellikleri en ince detâylarına kadar
anlatır. Sarayda, yemek yediği abanoz ağacından yapılmış masadan ve altın yemek takımlarından büyük övgü ve hayrânlıkla bahseder.
Gezmiş olduğu geniş odalardan, ince işlemeli örtülerden ve eşyâlardan, güneş ışıklarının hüzmeleriyle dans eden ışıltılı camlardan ve de
pırı pırıl mis kokulu perde ve kumaşlardan da söz eder. Ârifâne köylünün iyilikten anlar ve kıymet bilir bu vefâkâr tavrı, ayrıca ahâliyi
gãyet mesûd ve bahtiyâr eder.  

Gel zamân git zamân aynı ulu Padişâh, bu kez aynı ihtişâmlı sarayına, bir karasineği misâfir eder. Sinek; ihtişâmlı sarayda gezinir, öteye
beriye konar kalkar. Zamân zamân ortadan kaybolur ve bir zamân sonra yine âniden bir yerlerden ortaya çıkıverir. Bu hâl böylece kırk
gün kırk gece devâm ederken, karasineğin de saraydan ayrılık vakti gelip çatar: Ve karasinek de, âdet olduğu üzre özenle uğurlanır.  

Velhâsıl, karasinek de vakit kaybetmeden kendi köyüne döner ve diğer karasineklerle sohbet etmeye başlar. Diğer sinekler; karasineğe,
sarayı ve ulu Padişâhın izzet—i ikrâmını sorarlar. Ancak karasinek, pek pişkin ve lümpen bir şekilde:  

— Vallâ ortalık öyle saray falan diye bir şey yoktu. Bildiğiniz kuru soğuk duvarlar işte! Hattâ tiksindirici bir temizlik kokusu vardı her
yerde. Ben saray falan görmedim. Sâdece kara bir delik vardı. Uşaklar ve hizmetçiler oraya gelip tuvaletlerini yapıyorlardı. Ben de
oralarda gezindim. Öteye beriye konup kalkarak vakit geçirdim. Kanatlarımı sıvazladım. Saray değiniz şey, sâdece kocaman delikli bir
tuvaletti bee…! Bu padişahın neresi ulu olabilir ki. Dillerle destân denilen o sarayı, düpedüz bildiğimiz tuvaletti yaa….!, der.  

Mevlânâ bu hikâyeden yola çıkarak sözünü şöylece bağlar:  

“Ey bu dünyânın en şerefli misâfiri olan güzel insân. Her ne kadar bu dünyâ bir saray gibi ihtişâmlı olsa da, asıl ihtişâmlı saray bizzât
sensin. O sarayın tahtı da, senin gönlündür. O tahta, her geleni ve lâyık olmayanı sakın hâ aslâ oturtma!  

Unutma ki; özünde temizlik, güzellik ve otantiklik olanlar; seni ve senin her şeyini güzel görürler veyâ güzelliğe yorarlar, iyiliğine
konuşurlar. Kıymetini bilirler.  

Fakat özünde pislik ve kötülük olanlar ise, dâimâ senin kötü yönlerini ve eksikliklerini dillerine dolarlar ve tıpkı Karasinekler gibi bu
olumsuz ve eksik yönlerine konup konup kalkarlar. Velhâsıl, kötülüğüne konuşurlar. Bu insânları fazlaca itibâra alıp kendinden ve özünden
ferâgãt etme, ödün verme! Moralini bozma! Asâletini kaybetme! Kıskançlıklara ve art niyetlere aldırma ve sakın hâ lümpenlere
ehemmiyet verme!  

Dâimâ güzellik ve doğruluk üzre ol! Dostlarının güzel huylu, dürüst ve erdemli insânlar olmasına dikkat et.”  

Bu Hikâyeden Çıkarılacak Dersler

Evet! Sen, ey sevgili dost!  

Sen de etrâfındaki yerli—yersiz, denli—densiz ve olumsuz eleştirilere takılıp kalma. Yıkıcı ve yerinde olmayan eleştirilere sakın kulak
asma! Yolunda sağlam adımlarla yürü. Kendini, bizzât kendi iç—konuşmalarınla güçlendir ve de ödüllendir. Unutma ki, özünde başarısızlık
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ve tembellik olan insânlar karasineklere benzerler. Dâimâ imkânsızlıklardan ve başarısızlıklardan söz ederler. Olumsuz duygulara ve
durumlara karasinekler gibi konup konup kalkarlar. Sizi, böylece kendi psikolojik bataklıklarına çekmeye çalışırlar. Etrâflarına pisliklerini,
nevrozlarını, hezeyânlarını, kusmuklarını, su-i zânlarını, vehîmlerini ve karamsarlıklarını bulaştırarak, Karasinekler gibi mezbeleliklerin ve
kokuşmuş değerlerin etrâfında dolanıp dururlar.  

Böylesi insânlar; sizin onlarca güzel ve olumlu yönünüz varken, [özlerinde olumsuzluk ve karamsarlık olduğu için] aslâ iyi yanlarınızı
görmezler; aksine, olumsuz yönlerinizi görerek, kusurlarınızı dillerine dolayarak felâket tellâllığı yaparlar. Böylesi insânlar, tıpkı
Karasinekler gibi başka herhangi bir pislikten aldıkları pisliği âdetâ size de bulaştırırlar. Mütemâdiyen de etrâflarına umutsuzluk ve
mutsuzluk saçarlar.  

Nasıl ki, sarayı gezen ârif köylü özünde güzellik olduğu için, her şeyi güzel görüp güzel düşünmüştür; aynen öyle gerçek dostlar da,
özlerindeki pozitif sinerjiyle etrâflarına umut ve mutluluk saçarlar. Bu güzel dostlar, güzel görüp güzel düşünerek yaşama daha sıkı ve
umutlu bağlanırlar. İşte böyle insânlar, “Kişilikli” insânlardır. Bu insânlar, etrâflarına ancak-ve-ancak başarıyı ve çalışkanlığı öğütlerler.
Çevrelerine sosyal destek sağlarlar.  

Özetle; siz de kara sinekler gibi kendi gönül sarayınızın kör noktalarına odaklanıp düşük bir benlik saygısı geliştirmeyin!  

Sakın ha! Siz de öğrenciliğinizi bu demlerinde sadece eksikliklerinize odaklanıp, öğretmenlerinizin, ailenizin ve kitaplarınızın katkılarına
karşı nankörlük yapmayın! İyi yönlerine ve kendi iyi yönlerinize odaklanarak bilgilerinizi bilgeliğe dönüştürmenin ve erdemli olmanın
gayreti içerisinde olun.  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 2 1 2 0 2 20,00

Felaketçilik 10 4 1 0 1 2 20,00

Etiketleme 10 2 3 0 2 2 26,00

Kişiselleştirme 10 0 2 1 1 3 26,00

Aşırı Genelleme 10 0 2 3 1 1 22,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 1 2 1 1 18,00

Kurtulma Yetersizliği 10 3 2 0 0 1 12,00

Suçlama 10 2 1 1 2 1 20,00

Duygusal Muhakeme 10 3 1 1 1 1 17,00

ETİKETLEME-OLUMLU ŞEYLERİ ÖNEMSEMEME
Bazı genel olumsuz özellikleri devamlı olarak kendinize yüklersiniz. Dahası, kendinizin sahip olduğu olumlu şeylerin de önemsiz olduğunu
iddia edersiniz. Bu düşünsel ve bilişsel çarpıtma ile hem kendi kendinizi motive edememekte, hem de bardağın devamlı boş tarafını
görerek yaptığınız çalışmaları veya verdiğiniz emeklerin çok daha iyi performanslara temel ve zemin olabilmesini engellemektesiniz. Bu
konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanız son derece yerinde olacaktır. İşte hikâyemiz:

İnsan Dediğin, Emek`tir!

Ressam

Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmış... Herkes bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabûl edecek kadar beğeniyormuş... Ve onu
"Renklerin Ustası" anlamına gelen “Ranga Çeleri” olarak tanısalar da; ona kısaca Ranga Guru derlermiş... Onun yetiştirdiği önemli bir
ressam olan “Raciçi” ise artık eğitimini tamamlamış ve son resmini yaparak Ranga Guru`ya götürmüş ve ondan lûtfen resmini
değerlendirmesini istemiş...  

Ranga Guru ise; “Sen artık iyi bir ressam sayılırsın Racaçi.. Senin resmini artık halk değerlendirecek.” diyerek resmi şehrin en kalabalık
meydanına götürmesini ve en görünen yere koymasını istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak hâlktan beğenmedikleri yerlere çarpı
koymalarını ricâ eden bir yazı bırakmasını istemiş.  

Raciçi, denileni yapmış... Ve birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde, görmüş ki; tüm resim kırmızı çarpılar içinde ve resim neredeyse
görünmüyor...  

Çok üzülmüş tabiî. Emeğini ve yüreğini ortaya koyarak yaptığı güzelim tablo, kırmızı bir tuval oluvermiş sanki! Alıp resmi götürmüş Ranga
Guru`ya ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Ranga Guru ise üzülmemesini ve yeniden resim yapamaya devâm etmesini önermiş.  

Bunun üzerine Raciçi yeniden bir resim yapmış ve yine Ranga Guru`ya götürmüş. Ranga Guru, tabloyu tekrâr şehrin en kalabalık
meydanına bırakmasını istemiş. Ama bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya, birkaç fırça da bırakmasını istemiş.. Ve
resmin yanına da, insânlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini ricâ eden bir not bırakmasını istemiş.  

Raciçi yine denilenleri aynen yapmış... Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki, resmine hiç dokunulmamış; ne fırçalar ne de boyalar
kullanılmış… Çok sevinmiş ve koşarak Ranga Guru`ya gitmiş ve resme hiçbir şekilde dokunulmadığını anlatmış…  

Ranga Guru ise ona; “Sevgili Raciçi, sen birinci konumda insânlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştirilerle
karşılaşılabileceğini gördün.. Hayâtında resim yapmamış insânlar dahi gelip senin resmini karaladı, değil mi? Oysa ikinci konumda ise
onlardan, senin hatâlarını düzeltmelerini istedin ve böylece yıkıcı değil yapıcı olmalarını istedin... Ancak ‘Yapıcı Olmak’ eğitim gerektirir...
Dolaysıyla hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkışamadı ve buna cesâret edemedi...  

Sevgili Raciçi! Unutma! Mesleğinde usta olman yetmez, ‘Bilge’ de olmalısın... Emeğinin karşılığını, ne yaptığından haberi olmayan
insânlardan alamazsın... Onlara göre, seni emeğinin hiç bir değeri yoktur... Sakın emeğini, değerini bilmeyenlere sunma ve aslâ
bilmeyenlerle ve câhillerle tartışma...” demiş.  

İşte sevgili dostlar! Sizler de emeğinizin değerini bilmeyenlerin eleştirilerine lütfen kulak asmayın. Aynı şekilde kendi yaşam tablonuzdaki
eksikliklere odaklanarak güzel ve nitelikli bir şekilde yaptıklarınızı görmezlikten gelmeyin. Kendi emekleri ve çalışmaları konusunda yapıcı
olma cesâretini gösteremeyen, sadece yıkıcı olmanın kolaylığına yeltenen kişilerin görüş ve önerilerini veya kendi otomatik
düşüncelerinizi dikkate almayın. Ayağınıza dolandırmayın. Önünüze bakmanın yanında ileriye de bakmayı alışkanlık haline getirin. Nitelikli
ve olumlu yaptığınız performansların yarattığı içsel motivasyonlardan hareketle, eksik yaptığınız konuları veya dersleri yeniden ele alın.
Tekrar etüt edin. Kendimize özümseme, çarpışma, deneme ve başa çıkma fırsatı verin.  

Unutmayınız ki var olmak, varlık olmak, canlı olmak, insân olmak, kişilik ve kariyer sahibi olmak hem mucizevî hem de çileli bir yoldur. Bu
süreç adetâ uzun ve zorlu bir maraton gibidir. Ufak tefek yol kazaları olabilir… Sakın hâ, çevrenizin yıkıcı eleştirilerine veya içsel
konuşmalarınızın sizi etiketleyerek damgalamasına, böylece de sizi ümitsizliğe ve de eylemsizliğe iteklemesine izin vermeyin.  

Unutmayın, yetkin bir öğrenci olmak emek olduğu kadar, taleptir de!  
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Bir bilgenin dediği gibi, başarı; emektir, bilmektir, sevmektir ve öğrenmektir. Bu dördünden birisinin eksik kalması durumunda sürekli aynı
katalar düşer bir türlü kendimizi gerçekleştiremeyiz.  
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OLUMSUZ FİLTRE - KİŞİSELLEŞTİRME
Olumsuz şeyleri ayırarak hemen her zaman onlara odaklanırsınız ve nadiren olumlu şeyleri fark edersiniz. Bazen de olumsuz olayları
büyük oranda kendinize atfedersiniz, kıyıcı özeleştirilerde bulunur, aslında belli olaylara başkalarının da sebep olduğunu göremezsiniz. Bu
konuyla ilgili olarak aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okuyarak bir farkındalık geliştirmeniz son derece yerinde ve de faydalı olacaktır.  

İnsan Dediğin, Dost`tur!

Türk kültür yaşamının büyük düşünürü ve sûfîsi olan Mevlânâ; dev eseri Mesnevî’sinde şöyle bir hikâye anlatmaktadır. Hikâyeye göre
büyük ve ulu bir Padişâh; hâlkından alçak gönüllü, erdemli ve ârif bir kişiyi sarayında misâfir eder. Misafirini ağırladığı saray tam 100
odalıdır ve her bir oda sedef işlemeli mobilyalarla donatılmıştır. Sarayın ihtişâmlı avizeleri, yakũt ve zümrüt taşlarıyla süslenmiştir.
Perdeler incili atlas kumaşlardan dikilmiştir. Yemek takımları ise altındandır. Dahası, bu değerli misâfire 40 tâne de uşak hizmet
etmektedir.  

Misâfir ise, padişahın bu ihsânı ve cömertliği karşısında son derece mahcup olur ve binbir teşekkürler ederek, her fırsatta şükrânlarını
dâimâ dile getirmektedir. Ulu padişâhın misafiri, böylece kırk gün kırk gece bu muhteşem sarayda kalır.  

Gel zaman, git zaman; ayrılık vakti gelince de, misâfir âdet olduğu üzre ihtişâmlı sarayın kapısına kadar kırmızı hâlılar döşenerek uğurlanır
ve böylece ârifâne köylü, gerisin geri köyüne büyük bir sevinçle döner. Köyün ahâlisi ona, sarayın ve padişâhın izzet—i ikrâmının nasıl
olduğunu merakla sorar. Köylü adamcağız, pek ârifâne bir şekilde gördüğü ilgiyi ve muhteşem güzellikleri en ince detâylarına kadar
anlatır. Sarayda, yemek yediği abanoz ağacından yapılmış masadan ve altın yemek takımlarından büyük övgü ve hayrânlıkla bahseder.
Gezmiş olduğu geniş odalardan, ince işlemeli örtülerden ve eşyâlardan, güneş ışıklarının hüzmeleriyle dans eden ışıltılı camlardan ve de
pırı pırıl mis kokulu perde ve kumaşlardan da söz eder. Ârifâne köylünün iyilikten anlar ve kıymet bilir bu vefâkâr tavrı, ayrıca ahâliyi
gãyet mesûd ve bahtiyâr eder.  

Gel zamân git zamân aynı ulu Padişâh, bu kez aynı ihtişâmlı sarayına, bir karasineği misâfir eder. Sinek; ihtişâmlı sarayda gezinir, öteye
beriye konar kalkar. Zamân zamân ortadan kaybolur ve bir zamân sonra yine âniden bir yerlerden ortaya çıkıverir. Bu hâl böylece kırk
gün kırk gece devâm ederken, karasineğin de saraydan ayrılık vakti gelip çatar: Ve karasinek de, âdet olduğu üzre özenle uğurlanır.  

Velhâsıl, karasinek de vakit kaybetmeden kendi köyüne döner ve diğer karasineklerle sohbet etmeye başlar. Diğer sinekler; karasineğe,
sarayı ve ulu Padişâhın izzet—i ikrâmını sorarlar. Ancak karasinek, pek pişkin ve lümpen bir şekilde:  

— Vallâ ortalık öyle saray falan diye bir şey yoktu. Bildiğiniz kuru soğuk duvarlar işte! Hattâ tiksindirici bir temizlik kokusu vardı her
yerde. Ben saray falan görmedim. Sâdece kara bir delik vardı. Uşaklar ve hizmetçiler oraya gelip tuvaletlerini yapıyorlardı. Ben de
oralarda gezindim. Öteye beriye konup kalkarak vakit geçirdim. Kanatlarımı sıvazladım. Saray değiniz şey, sâdece kocaman delikli bir
tuvaletti bee…! Bu padişahın neresi ulu olabilir ki. Dillerle destân denilen o sarayı, düpedüz bildiğimiz tuvaletti yaa….!, der.  

Mevlânâ bu hikâyeden yola çıkarak sözünü şöylece bağlar:  

“Ey bu dünyânın en şerefli misâfiri olan güzel insân. Her ne kadar bu dünyâ bir saray gibi ihtişâmlı olsa da, asıl ihtişâmlı saray bizzât
sensin. O sarayın tahtı da, senin gönlündür. O tahta, her geleni ve lâyık olmayanı sakın hâ aslâ oturtma!  

Unutma ki; özünde temizlik, güzellik ve otantiklik olanlar; seni ve senin her şeyini güzel görürler veyâ güzelliğe yorarlar, iyiliğine
konuşurlar. Kıymetini bilirler.  

Fakat özünde pislik ve kötülük olanlar ise, dâimâ senin kötü yönlerini ve eksikliklerini dillerine dolarlar ve tıpkı Karasinekler gibi bu
olumsuz ve eksik yönlerine konup konup kalkarlar. Velhâsıl, kötülüğüne konuşurlar. Bu insânları fazlaca itibâra alıp kendinden ve özünden
ferâgãt etme, ödün verme! Moralini bozma! Asâletini kaybetme! Kıskançlıklara ve art niyetlere aldırma ve sakın hâ lümpenlere
ehemmiyet verme!  

Dâimâ güzellik ve doğruluk üzre ol! Dostlarının güzel huylu, dürüst ve erdemli insânlar olmasına dikkat et.”  

Bu Hikâyeden Çıkarılacak Dersler

Evet! Sen, ey sevgili dost!  

Sen de etrâfındaki yerli—yersiz, denli—densiz ve olumsuz eleştirilere takılıp kalma. Yıkıcı ve yerinde olmayan eleştirilere sakın kulak
asma! Yolunda sağlam adımlarla yürü. Kendini, bizzât kendi iç—konuşmalarınla güçlendir ve de ödüllendir. Unutma ki, özünde başarısızlık
ve tembellik olan insânlar karasineklere benzerler. Dâimâ imkânsızlıklardan ve başarısızlıklardan söz ederler. Olumsuz duygulara ve
durumlara karasinekler gibi konup konup kalkarlar. Sizi, böylece kendi psikolojik bataklıklarına çekmeye çalışırlar. Etrâflarına pisliklerini,
nevrozlarını, hezeyânlarını, kusmuklarını, su-i zânlarını, vehîmlerini ve karamsarlıklarını bulaştırarak, Karasinekler gibi mezbeleliklerin ve
kokuşmuş değerlerin etrâfında dolanıp dururlar.  

Böylesi insânlar; sizin onlarca güzel ve olumlu yönünüz varken, [özlerinde olumsuzluk ve karamsarlık olduğu için] aslâ iyi yanlarınızı
görmezler; aksine, olumsuz yönlerinizi görerek, kusurlarınızı dillerine dolayarak felâket tellâllığı yaparlar. Böylesi insânlar, tıpkı
Karasinekler gibi başka herhangi bir pislikten aldıkları pisliği âdetâ size de bulaştırırlar. Mütemâdiyen de etrâflarına umutsuzluk ve
mutsuzluk saçarlar.  

Nasıl ki, sarayı gezen ârif köylü özünde güzellik olduğu için, her şeyi güzel görüp güzel düşünmüştür; aynen öyle gerçek dostlar da,
özlerindeki pozitif sinerjiyle etrâflarına umut ve mutluluk saçarlar. Bu güzel dostlar, güzel görüp güzel düşünerek yaşama daha sıkı ve
umutlu bağlanırlar. İşte böyle insânlar, “Kişilikli” insânlardır. Bu insânlar, etrâflarına ancak-ve-ancak başarıyı ve çalışkanlığı öğütlerler.
Çevrelerine sosyal destek sağlarlar.  

Özetle; siz de kara sinekler gibi kendi gönül sarayınızın kör noktalarına odaklanıp düşük bir benlik saygısı geliştirmeyin!  
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Sakın ha! Siz de öğrenciliğinizi bu demlerinde sadece eksikliklerinize odaklanıp, öğretmenlerinizin, ailenizin ve kitaplarınızın katkılarına
karşı nankörlük yapmayın! İyi yönlerine ve kendi iyi yönlerinize odaklanarak bilgilerinizi bilgeliğe dönüştürmenin ve erdemli olmanın
gayreti içerisinde olun.  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 3 3 2 0 23,00

Felaketçilik 10 1 2 1 1 0 12,00

Etiketleme 10 2 1 2 0 1 15,00

Kişiselleştirme 10 1 2 0 0 1 10,00

Aşırı Genelleme 10 1 1 1 1 1 15,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 2 0 1 0 0 5,00

Kurtulma Yetersizliği 10 1 1 3 1 0 16,00

Suçlama 10 0 1 1 1 3 24,00

Duygusal Muhakeme 10 1 3 2 2 1 26,00

DUYGUSAL MUHAKEME - YARGI ODAKLANMASI
Duygularınızın işgalci bir şekilde gerçeği yorumlamanıza rehberlik etmesine izin verirsiniz. Başkalarını veya olayları basitçe tarif etmek,
kabul etmek veya anlamak yerine, devamlı olarak kendinize iyi-kötü veya üstün-aşağı değerlendirmeleri açısından bakarsınız. Sonuç
olarak ta, sürekli olarak kendinizi ve başkalarını yetersiz bularak, varoluşunuzu ve potansiyelinizi yapay standartlara göre
değerlendirirsiniz. Bazen de kendi-kendiniz hakkındaki yargılarınız kadar başkalarının yargılarına da odaklanırsınız. Bu çarpık yargı
odaklanmaları da aynı kısır döngüyü sarmala ve olumsuz otomatik düşünceler ve değerler silsilesine dönüştürebilmektedir.  

Aslında insân, özü itibariyle başarıya ve mutluluğa meyîllidir/eğilimlidir. Bu demektir ki, bizler de en doğal hâlimizle sınavlarda başarılı
olmaya meyîlliyiz. Pekãlâ, bize ne oluyor da özümüzdeki bu doğal sinerjiyi (başarılı olma istencini) kullanmayı beceremiyoruz. Bu konuda,
iç dinamiklerimizi (intrapsişik güçlerimizi) harekete geçirebilmemiz için neler önerilebilir?  

Elimizden geldiğince bu soruya da derinlikli ve nitelikli bir cevap vermeye çalışacağız. Fakat öncelikle, geçenlerde bir gazete kupüründe
okumuş olduğum çarpıcı bir enstantaneyi sizlerle paylaşmak istiyorum.  

IŞIĞA DOĞRU

Bir gurup arıyla bir grup sineği bir şişeye koymuşlar. Şişenin taban (dip) tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru
yerleştirmişler. Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru üşüşmüşler. Ancak şişenin tabanı cam ve onların da yabancısı olduğu bir madde
olduğundan bir türlü çıkmayı başaramıyorlarmış. Bu arada şişedeki sinekler, şişenin ağzına doluşuyorlarmış ve karanlık taraftan dışarı
çıkıp kayboluyorlarmış. İlgin olan şu ki; karanlık tarafa ağzı açık olan şişeden, karanlığa doğru tek bir arı bile çıkmaya yeltenmiyormuş.
Camın önünde —kapalı dip tarafta—ışığa doğru tekrar tekrar debelenerek ışığa ulaşmaya çalışıyorlarmış.  

İnsanın hemen aklına arıların çok akılsızca davrandıkları geliyor. Ancak daha derinlemesine düşününce, karşımıza bir anıt gibi dikilen
gerçek ders, çok farklı oluyor.  

Size çok basit gelen bu deney beni oldukça düşündürmüştü. Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu pekâla hepimiz biliyoruz. Sinekler
ise mâlum hayvanlar! Arılar ne kadar temizse; sinekler de o kadar pis ve zararlıdır. Arılardan korkarız, belki bizi sokarlar diye ama,
sineklerden korkmasak ta onlar midemizi bulandırırlar.  

Bunlar bir tarafa, bu deneyden alınması gereken ders şu: Işığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır kuskusuz! Onlar,
engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir. Önlerinde ne tür engel olursa olsun, arılar veyâ arı gibi insânlar çabalarını dâimâ
sürdürenlerdir. Ve onlar bu uğurda da gerektiğinde de ölebilenlerdir. Onlara bunu yaptıran, yürekleri, azimleri, sevgileri, ilkeleri ve
dürüstlükleridir. Onlar kendilerine saygılı ve yaşadığı topluma da saygılıdırlar.  

Sinekler ise karanlığa ve belirsizliğe sıvışan kaçaklardır. Onlar karanlığa yürüyenlerdir. Karanlık düşüncelilerdir. Şişenin ağzının karanlığa
bakmasının onlarca hiç bir önemi yoktur. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır onlar. Sâdece kendi yaşamları ve çıkarları söz
konusudur, onlar için! Fırsatçı ve parazit rûhlu insânlar gibidir onlar! Nerede yemek varsa, nerede rahat yasayacaklarsa, nerede çok para
kazanacaklarsa, oraya giderler. Onlar için karanlık olması önemli değildir. Ayrıca onlar her gittikleri yere pisliklerini de götürüler.
Mikroplarını, zararlı davranışlarını ve düşüncelerini her gittikleri yere bulaştırırlar.  

Ama öte yandan arıyı kovalamak isterseniz sizinle savaşır. Çünkü arılar engellere aldırmaz. Amacı sâdece ışığa ulaşmaktır oların! Arılar,
iğnesini sapladığında, öleceklerini bilerek savaşırlar. Çünkü onlar, değerleri için ölürler. Ama sinekler ise kaçarlar. Bir zaman sonra yine
sömürmek için ve pisliklerini bulaştırmak için yılışık yılışık tekrar dönerler, kovaladıkları yere... Yemeklerinize, kollarınızın üstüne tünerler.
Pis ayaklarıyla gezerler yaşadığımız her yeri. Kendileri gibi zararlı yumurtalarını bırakırlar bu yerlere. Arılar ise yumurtalarını yalnızca
kovanlarına bırakırlar.  

İşte sevgili genç dostum!  

Engellere rağmen ışığa yürüyenlerden ol!  

Değerlerin için savaş!  

Kendin gibi, tatlı mı tatlı balın olsun!  

İnsânlara şifâ ver, erdemli ol! Yılışkan olma!  
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Sinekler gibi pinti ve sinsi olma, savaşçı ol!  

Sinekleri gibi parazit rûhlu olma. Üretici ol!  

Her şeye rağmen çalışkanlığınla yüksel!  

Başkalarının emeğini sömürerek tembel ve hazır yiyici olma!  

Kendini keşfet, kendi tarzını bul! Kendi balını yap!  

Karanlıklarda izini kaybettiren silik bir şahsiyet olma!  

İz bırakanlardan, etrafını aydınlatanlardan ol!  

Sinekler gibi mikropların ve pisliğin taşıyıcı olma!  

Aksine, Arılar gibi, farklı kokuların, farklı renklerin, farklı özlerin ve polenlerin taşıyıcı ol! Sinekler gibi elindekini çarçur etme! Sâdece günü
kurtarmanın peşinde olma. Aksine, arılar gibi topladığın polenleri ve özeleri biriktir! Kovanındaki peteklerin dolu olsun! Kötü günlerde hem
kendimiz, hem de başkaları için birikimin olsun! Unutmayınız ki; bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 3 2 2 0 20,00

Felaketçilik 10 1 2 1 3 0 20,00

Etiketleme 10 3 0 2 0 2 19,00

Kişiselleştirme 10 1 2 1 1 1 17,00

Aşırı Genelleme 10 1 2 1 2 0 16,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 0 2 2 1 0 14,00

Kurtulma Yetersizliği 10 2 0 3 0 0 11,00

Suçlama 10 2 0 1 1 2 19,00

Duygusal Muhakeme 10 1 2 2 1 1 20,00

BEYİN OKUMA
Kişilerin size yönelik düşünceleri hakkında yeterli deliliniz olmadığı hâlde, onların ne düşündüklerini bildiğinizi varsayarsınız. Bu mazeret
grubunda genellikle başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve olumsuz görüşlerini sanki onların beynini okuyormuşçasına
kişiselleştiririz. Dahası, kendimizi de bu ters-yüz edilmiş gerçeklikle tanımlamaya ve yargılamaya başlarız. Sonuç olarak ta ya o olumsuz
düşünce ve tanımlama bombardımanın altında kendimizi kapatarak durumu kabulleniriz, ya da bu motive bozucu bindirmeler nedeniyle
de hedefimizden uzaklaşarak oryantasyonumuzu kaybederiz. Bu durum da beraberinde hedefimizden uzaklaşmamıza neden olmakta,
ayrıca da yeni bir başlangıç yapmamızı da ciddi manâda engelleyebilmektedir.  

Bu konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okumanızı rica ediyor ve durumunuzu yeniden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.  

Yıkıcı Eleştiriler Üzerine Bir Hikaye

Eski zamânlarda, daha doğrusu ulaşımın binek hayvanlar tarafından yapıldığı zamânlarda, bir baba ve oğlu, Hacc’a gitmeye karar
vermişler. Tabiî olarak o zamânlarda, kendi hâlindeki âilelerinin binek hayvanı eşek olduğundan, baba ve oğul belki aylar sürecek bu
yolculuğa çıkmak için eşeklerini de yanlarına almışlar ve öylece yola koyulmuşlar. Bir süre yol aldıktan sonra Baba oğluna seslenerek,  

— Oğulcuğum, sen körpeciksin, eşeğe sen bin, ben yularından çekerim, öylece yürür gideriz. İnşâllãh sağlıcakla kutsal topraklara varırız,
demiş.  

Oğul, babasının sözünü dinleyerek eşeğe binmiş ve bu hâl üzre yola devâm etmişler. Bir zamân sonra bir köyden geçerlerken, onları
gören köy ahâlisi arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne hayırsız evlat, şuna bakın, babasını yürütüyor da kendisi eşeğe binmiş
gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız evlat ne olacak..!”  

Bunu duyan oğul, utanmış ve hemen eşekten inmiş, babasını eşeğe bindirerek yine yola koyulmuşlar. Ancak bir zamân sonra bu kez
başka bir köyden geçerlerken, onları gören diğer köydeki ahâli yine arkalarından şöylece mırıldanmış: “Aman ne hayırsız baba, şuna
bakın, körpecik evlâdını yürütüyor da, kendisi eşeğe binmiş gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız baba ne olacak..”  

Bunu duyan yaşlı baba, eşekten inmemiş; dahası, oğlunu da yanına alarak beraberce tekrâr eşeğe binmişler ve yine yola revân olmuşlar.
Bu sefer de başka bir köyden geçerlerken onları gören ahâli arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne gaddar insânlar, şunlara bakın,
zavallı hayvancağıza iki kişi binmişler ve güyâ böylesine uzun ve kutsal bir yola koyulmuşlar. Utanmak yok bunlarda.. Allãh korkusu da
yok.. Bir de Hacı olacaklar.. Zorba insânlar ne olacak…!”  

Bunu duyan baba ve oğul ise, bu kez eşekten beraberce hemen inmişler ve eşeğin semerini boş bırakmışlar. Biri eşeğin sağında, diğeri de
eşeğin solunda yürüyerek tekrâr yollarına devâm etmişler. Ancak, bir zaman sonra, tam rahat ettik demeye kalmadan başka bir köyden
geçmekteymişler ki, onları gören ahâli bu kez da arkalarından istihzâ ile dalga geçerek şöyle mırıldanmışlar: “Aman ne aptal insânlar,
şunlara bakın, eşeği boş bırakmışlar, kendileri de sağlı sollu yürüyorlar. Bunlar harbiden de çok ahmaklar. Bunlara Hacc farz bile değildir
vallâ. Bir de Hacı olacaklar yaa..!” demişler.  

Bu kez bunu duyan baba ve oğul, artık bu bitmek tükenmek mırıldanışlardan usanarak Hac’ca gitmekten de vazgeçmişler. Yolu yarıda
bırakıp geri dönerlerken, daha önce geçtikleri her köyde yine alay konusu olmuşlar. Gerisin geri geçtikleri köylerdeki ahâli, tekrâr baba ve
oğlu gördüklerinde, önceki görüşlerinde ne kadar haklı olduklarını yineleyerek, “Zâten bunların her hâlinden belliydi Hacı olamayacakları”
diyerek yine arkalarından söylenmişler ve zavallı baba oğulu adetâ canlarından bezdirmişler.  

Bu Dramatik Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Sevgili dostlar,  

Siz, siz olun; ne olursa olsun, kendiniz için doğru olanı yapın. Bunu yaptıktan sonra dışarıdan işgüzarca yapılan müdahâlelere ve olur
olmaz eleştirilere de kulak asmayın. Ne yaparsanız yapın, aslâ kimseyi memnûn edemezsiniz. Bu nedenle aslâ tribünlere oynamayın.
Kendinizi memnûn edin ve ödüllendirin. Kendinizin ve yaptığınızın farkında olun. Başarılarınıza veyâ hatâlarınız sonucu ortaya çıkan
başarısızlıklarınıza, her ne olursa olsun kendiniz sahip çıkın. Kendinizle barışık olun. Yolunuzda sağlam adımlara yürümeye devâm edin.
Kulağınızı yerli yersiz değerlendirmelere tıkayıp, sâdece hedefinize kilitlenin. Dış odaklı bir kontrol mekanizmasını değil, iç odaklı kendi
kontrol mekanizmanızı oluşturun ve kullanın. Bir yola koyulmuşken devâmlı taktik değiştirerek, her şeyi yüzünüze gözünüze
bulaştırmayın. Verdiğiniz kararların arkasında durun.  
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Tekrâr ediyorum: Kendiniz için doğru olanı yapın, çünkü hiç kimse sizi sizden daha fazla düşünemez ve önemseyemez.  

Başkalarını gereğinden fazla dikkate alarak oyalanmayın, kaygılanmayın. Sâdece kendi işinizi yapın! Unutmayın, ne yaparsanız yapın,
hamervâh insânların mutlâkã söyleyecek bir şeyleri vardır. Albert Einstein’ın dediği gibi, “Bir insânın herhangi bir konudaki fikrini
değiştirebilmek, gerçekten de atomu parçalamaktan daha zordur!” Bu nedenle enerjinizi bu kãbîl zorluklara değil, işinize ve hedefinize
yoğunlaştırın..! Aksi takdîrde, hem yolunuzdan, hem hedefinizden, hem de geleceğinizden olursunuz….  

Unutmayınız ki, yerli yersiz —öyle ya da böyle— sizi eleştirenler ve konsantrasyonunuzu bozanlar, eğer siz bir şekilde başarısız olursanız;
bu kez de, “Baştan belliydi zâten, bundan adam olmayacağını size söylemiştim” diyerek yine sizi çekiştireceklerdir. Bu nedenle haksız
eleştirilere dikkat kesilerek moral düzeyinizi düşürmeyin! Kendinize; eksikmişsiniz gibi, kusurluymuş gibi ve devâmlı îkãz edilmek
zorundaymışsınız gibi davranmayın!  

Özetle, kendinizi sevin ve bu sevgiye her ne olursa olsun sâdık kalın!  
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FELAKETÇİLİK - FALCILIK
Geleceği tahmin edersiniz, her şey daha kötü olacak veya yakında tehlikeli bir şey olacak gibi. Bununla birlikte, olmuş veya olabilecek
olan şeylerin dayanamayacağınız kadar korkunç ve çekilmez olduğuna da inanırsınız. Bugüne kadar yaşanmış olanların sizde yaratmış
olduğu tahribat ve de kaygılı huzursuzluk sarmalı kendinize olan güveninizi sarsmakta aynı şekilde geleceğe ilişkin kaygı ve korkularınızı
da bu anlamda beslemektedir. Henüz gerçekleşmemiş olan olaylar veya yaşamınızın henüz gerçekleşmemiş olan geleceğine dair
önyargılı ve karamsar tahminleriniz veya kehanetleriniz hem şimdiki çalışmalarınızı değersizleştirmekte hem de gelecekte
gösterebileceğiniz daha iyi performansları daha şimdiden sabote ederek sizi yeniden denemekten veya mücadele etmekten
alıkoymaktadır. Bu konuyla ilgili aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanızı, sonuç olarak bu
bilişsel çarpıtmanızın sizi-geleceğinizi-ve-kariyerinizi engellediğinizin farkına varmanızı gerekmektedir.  

BEYAZ AT

Bu öykü ünlü Çin düşünürü Lao Tzu`nun zamanında geçer. Lao Tzu bu öyküyü çok sever ve sık sık ta anlatırmış. Hikâyemiz şöyle… Köyün
birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakîrmiş. Ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki; kral, at için ihtiyara
neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış.  

“Bu at, bir at değil benim için bir dost. İnsân dostunu satar mı?” dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki, at yok. Köylü ihtiyarın başına
toplanmış. “Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, yâni çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi
yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın" demişler.  

İhtiyar “Karar vermek için acele etmeyin”, demiş. “Sâdece `At kayıp` deyin. Çünkü gerçek bu! Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz
karar. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl
geleceğini kimse bilemez.”, diye de eklemiş.  

Köylüler ihtiyar bunağa kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçmeden, at bir gece ansızın çıka gelmiş. Meğer çalınmamış,
dağlara gidivermiş kendi kendine. Dönerken de, vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür
dilemişler. “Babalık”, demişler. "Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil âdetâ bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi ise bir
sürü atın var…”  

İhtiyar yine “Karar vermek için gene acele ediyorsunuz”, demiş. Sâdece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sâdece bu. Ondan
ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha bir başlangıç. Bir kitabın birinci cümlesinin ilk kelimesini okur okumaz, kitap hakkında
nasıl fikir yürütebilirsiniz ki..?”  

Köylüler bu defâ ihtiyarla dalga geçmemişler açıktan ama, içlerinden "Bu adam sahiden gerzek" diye düşünmüşler. Bir hafta geçmeden,
vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarin tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul, şimdi uzunca bir
zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara: “Bir kez daha haklı çıktın”, demişler. “Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını
uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı bir duruma düştün” demişler.  

İhtiyar; “Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz, galiba” diye cevap vermiş. “O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı.
Gerçek sâdece bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru. Hayât böyle küçük parçalar hâlinde gelir ama ondan sonra
neler olacağını aslā bilemeyiz.”, demiş.  

Birkaç hafta sonra, düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile bu ülkeye saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere
çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarin kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü mâtem sarmış. Çünkü savaşın
kazanılmasına imkân yokmuş, giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşüp köle diye satılacağını herkes biliyormuş.  

Köylüler, gene ihtiyara gelmişler; “Gene haklı olduğun kanıtlandı”, demişler. "Oğlunun bacağı kırık, ama hiç değilse yanında. Oysa
bizimkiler belki aslā köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, talihsizlik değil, şansmış meğer.”, diye de eklemişler. “Siz erken
karar vermeye devam edin” demiş, ihtiyar. “Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda,
sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sâdece Yüce Yaratıcı biliyor.”  

Lao Tzu, öyküsünü su nasîhatle tamamlarmış: "Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayâtın küçük bir
parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması hâlidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısıyla da
gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl, insânı dâimâ karara zorlar. Çünkü gelişme hâlinde olmak, tehlikelidir ve insânı huzursuz yapar.
Oysa gezi aslā sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir
hedefin hemen oracıkta belirdiği ve sizi çağırdığını görürsünüz."  

İşte sevgili dostlar..! Aynen öyle, siz de sınavlara hazırlanırken bir takım şeyler yolunda gitmeyebilir. Ufak tefek performans düşüklükleri
olabilir. Zaman zaman kısmî başarısızlıklar ve işlem hatâları yapabilirsiniz. Siz de sakın haa, hayâtınızın sâdece bir parçasına bakıp, geneli
hakkında olumsuz ve yersiz değerlendirmeler yapmayın. Eksikliklerinizin farkında olun. “Şimdi–ve–Burada”, elinizden geleni yapın.
Zamanla her şeyin yolun[d]a girdiğini [gittiğini] göreceksiniz.  

Ufacık olumlu gelişmelerden dolayı da rehâvete kapılmayın. Aynen öyle de ufacık ve kısacık olumsuz gelişmeler sonucunda umutsuzluğa
kapılıp hedefinizden uzaklaşmayın. Sınavlara hazırlık yolunda sabırlı olun! Lao Tzu’nun dediği gibi acele karar vermeyin. Yâni “Hayâtın
küçük bir parçasına bakıp, tamamı hakkında karar vermekten kaçının.”  
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DUYGUSAL MUHAKEME - YARGI ODAKLANMASI
Duygularınızın işgalci bir şekilde gerçeği yorumlamanıza rehberlik etmesine izin verirsiniz. Başkalarını veya olayları basitçe tarif etmek,
kabul etmek veya anlamak yerine, devamlı olarak kendinize iyi-kötü veya üstün-aşağı değerlendirmeleri açısından bakarsınız. Sonuç
olarak ta, sürekli olarak kendinizi ve başkalarını yetersiz bularak, varoluşunuzu ve potansiyelinizi yapay standartlara göre
değerlendirirsiniz. Bazen de kendi-kendiniz hakkındaki yargılarınız kadar başkalarının yargılarına da odaklanırsınız. Bu çarpık yargı
odaklanmaları da aynı kısır döngüyü sarmala ve olumsuz otomatik düşünceler ve değerler silsilesine dönüştürebilmektedir.  

Aslında insân, özü itibariyle başarıya ve mutluluğa meyîllidir/eğilimlidir. Bu demektir ki, bizler de en doğal hâlimizle sınavlarda başarılı
olmaya meyîlliyiz. Pekãlâ, bize ne oluyor da özümüzdeki bu doğal sinerjiyi (başarılı olma istencini) kullanmayı beceremiyoruz. Bu konuda,
iç dinamiklerimizi (intrapsişik güçlerimizi) harekete geçirebilmemiz için neler önerilebilir?  

Elimizden geldiğince bu soruya da derinlikli ve nitelikli bir cevap vermeye çalışacağız. Fakat öncelikle, geçenlerde bir gazete kupüründe
okumuş olduğum çarpıcı bir enstantaneyi sizlerle paylaşmak istiyorum.  

IŞIĞA DOĞRU

Bir gurup arıyla bir grup sineği bir şişeye koymuşlar. Şişenin taban (dip) tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru
yerleştirmişler. Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru üşüşmüşler. Ancak şişenin tabanı cam ve onların da yabancısı olduğu bir madde
olduğundan bir türlü çıkmayı başaramıyorlarmış. Bu arada şişedeki sinekler, şişenin ağzına doluşuyorlarmış ve karanlık taraftan dışarı
çıkıp kayboluyorlarmış. İlgin olan şu ki; karanlık tarafa ağzı açık olan şişeden, karanlığa doğru tek bir arı bile çıkmaya yeltenmiyormuş.
Camın önünde —kapalı dip tarafta—ışığa doğru tekrar tekrar debelenerek ışığa ulaşmaya çalışıyorlarmış.  

İnsanın hemen aklına arıların çok akılsızca davrandıkları geliyor. Ancak daha derinlemesine düşününce, karşımıza bir anıt gibi dikilen
gerçek ders, çok farklı oluyor.  

Size çok basit gelen bu deney beni oldukça düşündürmüştü. Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu pekâla hepimiz biliyoruz. Sinekler
ise mâlum hayvanlar! Arılar ne kadar temizse; sinekler de o kadar pis ve zararlıdır. Arılardan korkarız, belki bizi sokarlar diye ama,
sineklerden korkmasak ta onlar midemizi bulandırırlar.  

Bunlar bir tarafa, bu deneyden alınması gereken ders şu: Işığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır kuskusuz! Onlar,
engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir. Önlerinde ne tür engel olursa olsun, arılar veyâ arı gibi insânlar çabalarını dâimâ
sürdürenlerdir. Ve onlar bu uğurda da gerektiğinde de ölebilenlerdir. Onlara bunu yaptıran, yürekleri, azimleri, sevgileri, ilkeleri ve
dürüstlükleridir. Onlar kendilerine saygılı ve yaşadığı topluma da saygılıdırlar.  

Sinekler ise karanlığa ve belirsizliğe sıvışan kaçaklardır. Onlar karanlığa yürüyenlerdir. Karanlık düşüncelilerdir. Şişenin ağzının karanlığa
bakmasının onlarca hiç bir önemi yoktur. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır onlar. Sâdece kendi yaşamları ve çıkarları söz
konusudur, onlar için! Fırsatçı ve parazit rûhlu insânlar gibidir onlar! Nerede yemek varsa, nerede rahat yasayacaklarsa, nerede çok para
kazanacaklarsa, oraya giderler. Onlar için karanlık olması önemli değildir. Ayrıca onlar her gittikleri yere pisliklerini de götürüler.
Mikroplarını, zararlı davranışlarını ve düşüncelerini her gittikleri yere bulaştırırlar.  

Ama öte yandan arıyı kovalamak isterseniz sizinle savaşır. Çünkü arılar engellere aldırmaz. Amacı sâdece ışığa ulaşmaktır oların! Arılar,
iğnesini sapladığında, öleceklerini bilerek savaşırlar. Çünkü onlar, değerleri için ölürler. Ama sinekler ise kaçarlar. Bir zaman sonra yine
sömürmek için ve pisliklerini bulaştırmak için yılışık yılışık tekrar dönerler, kovaladıkları yere... Yemeklerinize, kollarınızın üstüne tünerler.
Pis ayaklarıyla gezerler yaşadığımız her yeri. Kendileri gibi zararlı yumurtalarını bırakırlar bu yerlere. Arılar ise yumurtalarını yalnızca
kovanlarına bırakırlar.  

İşte sevgili genç dostum!  

Engellere rağmen ışığa yürüyenlerden ol!  

Değerlerin için savaş!  

Kendin gibi, tatlı mı tatlı balın olsun!  

İnsânlara şifâ ver, erdemli ol! Yılışkan olma!  

Sinekler gibi pinti ve sinsi olma, savaşçı ol!  

Sinekleri gibi parazit rûhlu olma. Üretici ol!  

Her şeye rağmen çalışkanlığınla yüksel!  

Başkalarının emeğini sömürerek tembel ve hazır yiyici olma!  

Kendini keşfet, kendi tarzını bul! Kendi balını yap!  

Karanlıklarda izini kaybettiren silik bir şahsiyet olma!  

İz bırakanlardan, etrafını aydınlatanlardan ol!  

Sinekler gibi mikropların ve pisliğin taşıyıcı olma!  
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Aksine, Arılar gibi, farklı kokuların, farklı renklerin, farklı özlerin ve polenlerin taşıyıcı ol! Sinekler gibi elindekini çarçur etme! Sâdece günü
kurtarmanın peşinde olma. Aksine, arılar gibi topladığın polenleri ve özeleri biriktir! Kovanındaki peteklerin dolu olsun! Kötü günlerde hem
kendimiz, hem de başkaları için birikimin olsun! Unutmayınız ki; bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 1 3 0 2 21,00

Felaketçilik 10 1 1 1 3 1 23,00

Etiketleme 10 0 1 2 2 1 21,00

Kişiselleştirme 10 1 1 1 1 2 20,00

Aşırı Genelleme 10 0 1 3 1 0 15,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 0 2 2 0 1 15,00

Kurtulma Yetersizliği 10 2 2 0 0 2 16,00

Suçlama 10 2 0 1 1 0 9,00

Duygusal Muhakeme 10 1 2 2 2 0 19,00

FELAKETÇİLİK - FALCILIK
Geleceği tahmin edersiniz, her şey daha kötü olacak veya yakında tehlikeli bir şey olacak gibi. Bununla birlikte, olmuş veya olabilecek
olan şeylerin dayanamayacağınız kadar korkunç ve çekilmez olduğuna da inanırsınız. Bugüne kadar yaşanmış olanların sizde yaratmış
olduğu tahribat ve de kaygılı huzursuzluk sarmalı kendinize olan güveninizi sarsmakta aynı şekilde geleceğe ilişkin kaygı ve korkularınızı
da bu anlamda beslemektedir. Henüz gerçekleşmemiş olan olaylar veya yaşamınızın henüz gerçekleşmemiş olan geleceğine dair
önyargılı ve karamsar tahminleriniz veya kehanetleriniz hem şimdiki çalışmalarınızı değersizleştirmekte hem de gelecekte
gösterebileceğiniz daha iyi performansları daha şimdiden sabote ederek sizi yeniden denemekten veya mücadele etmekten
alıkoymaktadır. Bu konuyla ilgili aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okuyarak yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanızı, sonuç olarak bu
bilişsel çarpıtmanızın sizi-geleceğinizi-ve-kariyerinizi engellediğinizin farkına varmanızı gerekmektedir.  

BEYAZ AT

Bu öykü ünlü Çin düşünürü Lao Tzu`nun zamanında geçer. Lao Tzu bu öyküyü çok sever ve sık sık ta anlatırmış. Hikâyemiz şöyle… Köyün
birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakîrmiş. Ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki; kral, at için ihtiyara
neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış.  

“Bu at, bir at değil benim için bir dost. İnsân dostunu satar mı?” dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki, at yok. Köylü ihtiyarın başına
toplanmış. “Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, yâni çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi
yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın" demişler.  

İhtiyar “Karar vermek için acele etmeyin”, demiş. “Sâdece `At kayıp` deyin. Çünkü gerçek bu! Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz
karar. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl
geleceğini kimse bilemez.”, diye de eklemiş.  

Köylüler ihtiyar bunağa kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçmeden, at bir gece ansızın çıka gelmiş. Meğer çalınmamış,
dağlara gidivermiş kendi kendine. Dönerken de, vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür
dilemişler. “Babalık”, demişler. "Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil âdetâ bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi ise bir
sürü atın var…”  

İhtiyar yine “Karar vermek için gene acele ediyorsunuz”, demiş. Sâdece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sâdece bu. Ondan
ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha bir başlangıç. Bir kitabın birinci cümlesinin ilk kelimesini okur okumaz, kitap hakkında
nasıl fikir yürütebilirsiniz ki..?”  

Köylüler bu defâ ihtiyarla dalga geçmemişler açıktan ama, içlerinden "Bu adam sahiden gerzek" diye düşünmüşler. Bir hafta geçmeden,
vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarin tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul, şimdi uzunca bir
zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara: “Bir kez daha haklı çıktın”, demişler. “Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını
uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı bir duruma düştün” demişler.  

İhtiyar; “Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz, galiba” diye cevap vermiş. “O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı.
Gerçek sâdece bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru. Hayât böyle küçük parçalar hâlinde gelir ama ondan sonra
neler olacağını aslā bilemeyiz.”, demiş.  

Birkaç hafta sonra, düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile bu ülkeye saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere
çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarin kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü mâtem sarmış. Çünkü savaşın
kazanılmasına imkân yokmuş, giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşüp köle diye satılacağını herkes biliyormuş.  

Köylüler, gene ihtiyara gelmişler; “Gene haklı olduğun kanıtlandı”, demişler. "Oğlunun bacağı kırık, ama hiç değilse yanında. Oysa
bizimkiler belki aslā köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, talihsizlik değil, şansmış meğer.”, diye de eklemişler. “Siz erken
karar vermeye devam edin” demiş, ihtiyar. “Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda,
sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sâdece Yüce Yaratıcı biliyor.”  

Lao Tzu, öyküsünü su nasîhatle tamamlarmış: "Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayâtın küçük bir
parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması hâlidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısıyla da
gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl, insânı dâimâ karara zorlar. Çünkü gelişme hâlinde olmak, tehlikelidir ve insânı huzursuz yapar.
Oysa gezi aslā sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir
hedefin hemen oracıkta belirdiği ve sizi çağırdığını görürsünüz."  
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İşte sevgili dostlar..! Aynen öyle, siz de sınavlara hazırlanırken bir takım şeyler yolunda gitmeyebilir. Ufak tefek performans düşüklükleri
olabilir. Zaman zaman kısmî başarısızlıklar ve işlem hatâları yapabilirsiniz. Siz de sakın haa, hayâtınızın sâdece bir parçasına bakıp, geneli
hakkında olumsuz ve yersiz değerlendirmeler yapmayın. Eksikliklerinizin farkında olun. “Şimdi–ve–Burada”, elinizden geleni yapın.
Zamanla her şeyin yolun[d]a girdiğini [gittiğini] göreceksiniz.  

Ufacık olumlu gelişmelerden dolayı da rehâvete kapılmayın. Aynen öyle de ufacık ve kısacık olumsuz gelişmeler sonucunda umutsuzluğa
kapılıp hedefinizden uzaklaşmayın. Sınavlara hazırlık yolunda sabırlı olun! Lao Tzu’nun dediği gibi acele karar vermeyin. Yâni “Hayâtın
küçük bir parçasına bakıp, tamamı hakkında karar vermekten kaçının.”  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 0 1 3 0 2 21,00

Felaketçilik 10 2 1 1 1 1 16,00

Etiketleme 10 1 1 1 1 2 20,00

Kişiselleştirme 10 1 2 0 1 1 14,00

Aşırı Genelleme 10 0 0 3 1 0 13,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 2 2 0 0 11,00

Kurtulma Yetersizliği 10 2 2 0 1 1 15,00

Suçlama 10 1 1 1 0 2 16,00

Duygusal Muhakeme 10 0 2 1 2 1 20,00

BEYİN OKUMA
Kişilerin size yönelik düşünceleri hakkında yeterli deliliniz olmadığı hâlde, onların ne düşündüklerini bildiğinizi varsayarsınız. Bu mazeret
grubunda genellikle başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve olumsuz görüşlerini sanki onların beynini okuyormuşçasına
kişiselleştiririz. Dahası, kendimizi de bu ters-yüz edilmiş gerçeklikle tanımlamaya ve yargılamaya başlarız. Sonuç olarak ta ya o olumsuz
düşünce ve tanımlama bombardımanın altında kendimizi kapatarak durumu kabulleniriz, ya da bu motive bozucu bindirmeler nedeniyle
de hedefimizden uzaklaşarak oryantasyonumuzu kaybederiz. Bu durum da beraberinde hedefimizden uzaklaşmamıza neden olmakta,
ayrıca da yeni bir başlangıç yapmamızı da ciddi manâda engelleyebilmektedir.  

Bu konuda aşağıdaki hikâyeyi içtenlikle okumanızı rica ediyor ve durumunuzu yeniden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.  

Yıkıcı Eleştiriler Üzerine Bir Hikaye

Eski zamânlarda, daha doğrusu ulaşımın binek hayvanlar tarafından yapıldığı zamânlarda, bir baba ve oğlu, Hacc’a gitmeye karar
vermişler. Tabiî olarak o zamânlarda, kendi hâlindeki âilelerinin binek hayvanı eşek olduğundan, baba ve oğul belki aylar sürecek bu
yolculuğa çıkmak için eşeklerini de yanlarına almışlar ve öylece yola koyulmuşlar. Bir süre yol aldıktan sonra Baba oğluna seslenerek,  

— Oğulcuğum, sen körpeciksin, eşeğe sen bin, ben yularından çekerim, öylece yürür gideriz. İnşâllãh sağlıcakla kutsal topraklara varırız,
demiş.  

Oğul, babasının sözünü dinleyerek eşeğe binmiş ve bu hâl üzre yola devâm etmişler. Bir zamân sonra bir köyden geçerlerken, onları
gören köy ahâlisi arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne hayırsız evlat, şuna bakın, babasını yürütüyor da kendisi eşeğe binmiş
gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız evlat ne olacak..!”  

Bunu duyan oğul, utanmış ve hemen eşekten inmiş, babasını eşeğe bindirerek yine yola koyulmuşlar. Ancak bir zamân sonra bu kez
başka bir köyden geçerlerken, onları gören diğer köydeki ahâli yine arkalarından şöylece mırıldanmış: “Aman ne hayırsız baba, şuna
bakın, körpecik evlâdını yürütüyor da, kendisi eşeğe binmiş gidiyor. Bir de Hacı olacak.. Hayırsız baba ne olacak..”  

Bunu duyan yaşlı baba, eşekten inmemiş; dahası, oğlunu da yanına alarak beraberce tekrâr eşeğe binmişler ve yine yola revân olmuşlar.
Bu sefer de başka bir köyden geçerlerken onları gören ahâli arkalarından şöyle mırıldanmış: “Aman ne gaddar insânlar, şunlara bakın,
zavallı hayvancağıza iki kişi binmişler ve güyâ böylesine uzun ve kutsal bir yola koyulmuşlar. Utanmak yok bunlarda.. Allãh korkusu da
yok.. Bir de Hacı olacaklar.. Zorba insânlar ne olacak…!”  

Bunu duyan baba ve oğul ise, bu kez eşekten beraberce hemen inmişler ve eşeğin semerini boş bırakmışlar. Biri eşeğin sağında, diğeri de
eşeğin solunda yürüyerek tekrâr yollarına devâm etmişler. Ancak, bir zaman sonra, tam rahat ettik demeye kalmadan başka bir köyden
geçmekteymişler ki, onları gören ahâli bu kez da arkalarından istihzâ ile dalga geçerek şöyle mırıldanmışlar: “Aman ne aptal insânlar,
şunlara bakın, eşeği boş bırakmışlar, kendileri de sağlı sollu yürüyorlar. Bunlar harbiden de çok ahmaklar. Bunlara Hacc farz bile değildir
vallâ. Bir de Hacı olacaklar yaa..!” demişler.  

Bu kez bunu duyan baba ve oğul, artık bu bitmek tükenmek mırıldanışlardan usanarak Hac’ca gitmekten de vazgeçmişler. Yolu yarıda
bırakıp geri dönerlerken, daha önce geçtikleri her köyde yine alay konusu olmuşlar. Gerisin geri geçtikleri köylerdeki ahâli, tekrâr baba ve
oğlu gördüklerinde, önceki görüşlerinde ne kadar haklı olduklarını yineleyerek, “Zâten bunların her hâlinden belliydi Hacı olamayacakları”
diyerek yine arkalarından söylenmişler ve zavallı baba oğulu adetâ canlarından bezdirmişler.  

Bu Dramatik Hikâyeden Çıkarılması Gereken Dersler

Sevgili dostlar,  

Siz, siz olun; ne olursa olsun, kendiniz için doğru olanı yapın. Bunu yaptıktan sonra dışarıdan işgüzarca yapılan müdahâlelere ve olur
olmaz eleştirilere de kulak asmayın. Ne yaparsanız yapın, aslâ kimseyi memnûn edemezsiniz. Bu nedenle aslâ tribünlere oynamayın.
Kendinizi memnûn edin ve ödüllendirin. Kendinizin ve yaptığınızın farkında olun. Başarılarınıza veyâ hatâlarınız sonucu ortaya çıkan
başarısızlıklarınıza, her ne olursa olsun kendiniz sahip çıkın. Kendinizle barışık olun. Yolunuzda sağlam adımlara yürümeye devâm edin.
Kulağınızı yerli yersiz değerlendirmelere tıkayıp, sâdece hedefinize kilitlenin. Dış odaklı bir kontrol mekanizmasını değil, iç odaklı kendi
kontrol mekanizmanızı oluşturun ve kullanın. Bir yola koyulmuşken devâmlı taktik değiştirerek, her şeyi yüzünüze gözünüze
bulaştırmayın. Verdiğiniz kararların arkasında durun.  
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Tekrâr ediyorum: Kendiniz için doğru olanı yapın, çünkü hiç kimse sizi sizden daha fazla düşünemez ve önemseyemez.  

Başkalarını gereğinden fazla dikkate alarak oyalanmayın, kaygılanmayın. Sâdece kendi işinizi yapın! Unutmayın, ne yaparsanız yapın,
hamervâh insânların mutlâkã söyleyecek bir şeyleri vardır. Albert Einstein’ın dediği gibi, “Bir insânın herhangi bir konudaki fikrini
değiştirebilmek, gerçekten de atomu parçalamaktan daha zordur!” Bu nedenle enerjinizi bu kãbîl zorluklara değil, işinize ve hedefinize
yoğunlaştırın..! Aksi takdîrde, hem yolunuzdan, hem hedefinizden, hem de geleceğinizden olursunuz….  

Unutmayınız ki, yerli yersiz —öyle ya da böyle— sizi eleştirenler ve konsantrasyonunuzu bozanlar, eğer siz bir şekilde başarısız olursanız;
bu kez de, “Baştan belliydi zâten, bundan adam olmayacağını size söylemiştim” diyerek yine sizi çekiştireceklerdir. Bu nedenle haksız
eleştirilere dikkat kesilerek moral düzeyinizi düşürmeyin! Kendinize; eksikmişsiniz gibi, kusurluymuş gibi ve devâmlı îkãz edilmek
zorundaymışsınız gibi davranmayın!  

Özetle, kendinizi sevin ve bu sevgiye her ne olursa olsun sâdık kalın!  
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Beyin Okuma 10 1 0 4 0 2 23,00

Felaketçilik 10 3 1 0 2 1 18,00

Etiketleme 10 1 3 0 2 1 20,00

Kişiselleştirme 10 1 2 2 1 1 20,00

Aşırı Genelleme 10 0 1 4 1 1 23,00

İki Uçtan Birinde Düşünme 10 1 1 2 0 1 14,00

Kurtulma Yetersizliği 10 4 1 0 1 1 15,00

Suçlama 10 2 2 1 0 2 19,00

Duygusal Muhakeme 10 0 2 2 1 2 24,00

DUYGUSAL MUHAKEME - YARGI ODAKLANMASI
Duygularınızın işgalci bir şekilde gerçeği yorumlamanıza rehberlik etmesine izin verirsiniz. Başkalarını veya olayları basitçe tarif etmek,
kabul etmek veya anlamak yerine, devamlı olarak kendinize iyi-kötü veya üstün-aşağı değerlendirmeleri açısından bakarsınız. Sonuç
olarak ta, sürekli olarak kendinizi ve başkalarını yetersiz bularak, varoluşunuzu ve potansiyelinizi yapay standartlara göre
değerlendirirsiniz. Bazen de kendi-kendiniz hakkındaki yargılarınız kadar başkalarının yargılarına da odaklanırsınız. Bu çarpık yargı
odaklanmaları da aynı kısır döngüyü sarmala ve olumsuz otomatik düşünceler ve değerler silsilesine dönüştürebilmektedir.  

Aslında insân, özü itibariyle başarıya ve mutluluğa meyîllidir/eğilimlidir. Bu demektir ki, bizler de en doğal hâlimizle sınavlarda başarılı
olmaya meyîlliyiz. Pekãlâ, bize ne oluyor da özümüzdeki bu doğal sinerjiyi (başarılı olma istencini) kullanmayı beceremiyoruz. Bu konuda,
iç dinamiklerimizi (intrapsişik güçlerimizi) harekete geçirebilmemiz için neler önerilebilir?  

Elimizden geldiğince bu soruya da derinlikli ve nitelikli bir cevap vermeye çalışacağız. Fakat öncelikle, geçenlerde bir gazete kupüründe
okumuş olduğum çarpıcı bir enstantaneyi sizlerle paylaşmak istiyorum.  

IŞIĞA DOĞRU

Bir gurup arıyla bir grup sineği bir şişeye koymuşlar. Şişenin taban (dip) tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru
yerleştirmişler. Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru üşüşmüşler. Ancak şişenin tabanı cam ve onların da yabancısı olduğu bir madde
olduğundan bir türlü çıkmayı başaramıyorlarmış. Bu arada şişedeki sinekler, şişenin ağzına doluşuyorlarmış ve karanlık taraftan dışarı
çıkıp kayboluyorlarmış. İlgin olan şu ki; karanlık tarafa ağzı açık olan şişeden, karanlığa doğru tek bir arı bile çıkmaya yeltenmiyormuş.
Camın önünde —kapalı dip tarafta—ışığa doğru tekrar tekrar debelenerek ışığa ulaşmaya çalışıyorlarmış.  

İnsanın hemen aklına arıların çok akılsızca davrandıkları geliyor. Ancak daha derinlemesine düşününce, karşımıza bir anıt gibi dikilen
gerçek ders, çok farklı oluyor.  

Size çok basit gelen bu deney beni oldukça düşündürmüştü. Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu pekâla hepimiz biliyoruz. Sinekler
ise mâlum hayvanlar! Arılar ne kadar temizse; sinekler de o kadar pis ve zararlıdır. Arılardan korkarız, belki bizi sokarlar diye ama,
sineklerden korkmasak ta onlar midemizi bulandırırlar.  

Bunlar bir tarafa, bu deneyden alınması gereken ders şu: Işığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır kuskusuz! Onlar,
engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir. Önlerinde ne tür engel olursa olsun, arılar veyâ arı gibi insânlar çabalarını dâimâ
sürdürenlerdir. Ve onlar bu uğurda da gerektiğinde de ölebilenlerdir. Onlara bunu yaptıran, yürekleri, azimleri, sevgileri, ilkeleri ve
dürüstlükleridir. Onlar kendilerine saygılı ve yaşadığı topluma da saygılıdırlar.  

Sinekler ise karanlığa ve belirsizliğe sıvışan kaçaklardır. Onlar karanlığa yürüyenlerdir. Karanlık düşüncelilerdir. Şişenin ağzının karanlığa
bakmasının onlarca hiç bir önemi yoktur. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır onlar. Sâdece kendi yaşamları ve çıkarları söz
konusudur, onlar için! Fırsatçı ve parazit rûhlu insânlar gibidir onlar! Nerede yemek varsa, nerede rahat yasayacaklarsa, nerede çok para
kazanacaklarsa, oraya giderler. Onlar için karanlık olması önemli değildir. Ayrıca onlar her gittikleri yere pisliklerini de götürüler.
Mikroplarını, zararlı davranışlarını ve düşüncelerini her gittikleri yere bulaştırırlar.  

Ama öte yandan arıyı kovalamak isterseniz sizinle savaşır. Çünkü arılar engellere aldırmaz. Amacı sâdece ışığa ulaşmaktır oların! Arılar,
iğnesini sapladığında, öleceklerini bilerek savaşırlar. Çünkü onlar, değerleri için ölürler. Ama sinekler ise kaçarlar. Bir zaman sonra yine
sömürmek için ve pisliklerini bulaştırmak için yılışık yılışık tekrar dönerler, kovaladıkları yere... Yemeklerinize, kollarınızın üstüne tünerler.
Pis ayaklarıyla gezerler yaşadığımız her yeri. Kendileri gibi zararlı yumurtalarını bırakırlar bu yerlere. Arılar ise yumurtalarını yalnızca
kovanlarına bırakırlar.  

İşte sevgili genç dostum!  

Engellere rağmen ışığa yürüyenlerden ol!  

Değerlerin için savaş!  

Kendin gibi, tatlı mı tatlı balın olsun!  

İnsânlara şifâ ver, erdemli ol! Yılışkan olma!  

                                                1 / 2



ÖĞRENCİ KARNESİ
MAZERET TARAMA İNDEKSİ

Numara 1378 Adı, Soyadı YASİN ADAR Sınıf 12H

Sinekler gibi pinti ve sinsi olma, savaşçı ol!  

Sinekleri gibi parazit rûhlu olma. Üretici ol!  

Her şeye rağmen çalışkanlığınla yüksel!  

Başkalarının emeğini sömürerek tembel ve hazır yiyici olma!  

Kendini keşfet, kendi tarzını bul! Kendi balını yap!  

Karanlıklarda izini kaybettiren silik bir şahsiyet olma!  

İz bırakanlardan, etrafını aydınlatanlardan ol!  

Sinekler gibi mikropların ve pisliğin taşıyıcı olma!  

Aksine, Arılar gibi, farklı kokuların, farklı renklerin, farklı özlerin ve polenlerin taşıyıcı ol! Sinekler gibi elindekini çarçur etme! Sâdece günü
kurtarmanın peşinde olma. Aksine, arılar gibi topladığın polenleri ve özeleri biriktir! Kovanındaki peteklerin dolu olsun! Kötü günlerde hem
kendimiz, hem de başkaları için birikimin olsun! Unutmayınız ki; bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.  
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