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Davetimiz hepinize: Býrakýn Motivated dergisi sizleri
pozitif harekete yönlendirsin!
Motivated Dergisi
Baþyazarý
Motivated Sayý 1

Unutulmayan Öyküler

Yardým Elinizi Uzatýn

- “Bu sevgi zinciri sizde kopmasýn.”

Yol kenarýnda duran zor durumdaki yaþlý bayaný
neredeyse göremeyecekti. Oysa þimdi, akþamýn
alacakaranlýðýnda bile bu kadýncaðýzýn yardýma ihtiyacý olduðunu fark edebiliyordu. Arabasýný kadýnýn
Mercedes’inin önüne çekip durdu ve arabadan indi.
Yaþlý kadýnýn yanýna yaklaþýrken Pontiac’ý hala
homurtular çýkartýyordu. Yüzündeki gülümsemeye
raðmen kadýn endiþelenmiþti. Çünkü son bir saattir
hiç kimse yardým etmek için durmamýþtý.. Acaba bu
adam ona zarar mý verecekti? Pek tekin birine benzemiyordu. Fakir ve aç bir görünüþü vardý. Adam,
kadýnýn orada soðukta beklerken korktuðunu fark
etti. Neler hissettiðini anlamýþtý. Bu üþüme, sadece
korkunun içinize salabileceði türden bir titremeydi.
“Size yardýma geldim hanýmefendi,” dedi. “Neden
arabanýn içinde sýcakta beklemediniz? Bu arada,
benim adým Bryan.”
Aslýnda tüm sorunu patlak lastikti, ama yaþlý bir
hanýmefendi için bu yeterince kötü sayýlýrdý. Bryan
krikoyu destekleyecek bir yer bulabilmek için
arabanýn altýna doðru sürünürken parmaklarýnýn
derisi bir iki yerinden soyuldu. Kýsa sürede lastiði
deðiþtirebilmiþti. Fakat bunun için üstünün baþýnýn
kirlenmesi ve ellerinin yaralanmasý gerekmiþti.
Cývatalarý sýkýþtýrýrken yaþlý kadýn pencereyi açýp
onunla sohbet etmeye baþladý. Ona St. Louis’den
olduðunu ve oradan geçmekte olduðunu anlattý.
Yardýmýna koþtuðu için ona yeterince teþekkür
edemediðini söyledi. Bryan, arabanýn bagajýný
kapatýrken hafifçe gülümsedi.
Yaþlý kadýn borcunun ne kadar olduðunu sordu.
Ýsteyeceði ücrete itirazýnýn olmayacaðýný da ekledi.
Eðer Bryan orada durmamýþ olsaydý, baþýna gelebilecek bütün kötü durumlarý enine boyuna düþünmüþtü. Bryan hayatýnda hiç bir zaman parayý dert
etmemiþti ve Tanrý biliyordu ki, geçmiþte kendisine
de bir çok kiþi yardým elini uzatmýþtý. Bütün yaþamý
bu þekilde geçmiþti ve hiçbir zaman aksi þekilde
davranmamýþtý.
Yaþlý kadýna, kendisine olan borcunu gerçekten
ödemek istiyorsa, bir dahaki sefere yardýma ihtiyacý
olan birilerini gördüðünde, onlara istedikleri yardýmý
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yapmasýný söyledi. “Ve,” diye ekledi Bryan,
“aklýna beni getir.” Kadýn arabasýný çalýþtýrýp
gidinceye kadar bekledi. Soðuk ve yýpratýcý
bir gün olmuþtu, ama evine doðru akþamýn
karanlýðýnda kaybolurken kendini çok iyi
hissediyordu.
Yaþlý kadýn yolun bir kaç mil aþaðýsýnda küçük
bir cafe gördü. Bir þeyler atýþtýrmak, ve evine
varmadan önceki son etaba baþlamadan biraz
ýsýnmak için içeri girdi. Salaþ görünümlü bir
restorandý. Dýþarýda iki eski benzin pompasý
vardý. Çevre kendisine tamamen yabancýydý.
Kasa ise, iþsiz kalmýþ bir aktörün telefonuna
benziyordu; fazla sesi çýkmýyordu.
Garson kýz, yaþlý kadýnýn saçlarýný
kurulamasý için elinde temiz bir havluyla
çýkageldi. Tatlý bir gülüþü vardý; bütün gün rk
etti, ama bu gergin durumunda bile kýzcaðýz
neþesinden bir þey yitirmiyordu. Yaþlý kadýn,
bu kadar az þeye sahip bir insanýn nasýl olur da
bir yabancýya bu denli kibar davranabildiðine
þaþtý. O anda aklýna Bryan geldi.
10’uncu sayfada devam ediyor

Büyük insanlarýn yaþamlarý bizlere
Hayatýmýzý deðerli kýlabileceðimizi
anýmsatýr
Ve ayrýlýrken arkamýzda
Zaman kumlarýnýn üstünde kalýr ayak
izlerimiz.
Belki de bir baþka kutsal amaca
Yelken açacak o ayak izlerimiz,
Umutsuz ve terkedilmiþ kardeþlerimizi
Yüreklendirir yeniden belki de.
-Henry Wadsworth Longfellow
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FARK
Hiç cesaretinizi kaybedip vazgeçecek
gibi oldunuz mu? Hiç arada sýrada gidiþattan
bunalýp, hiç bir þeyi deðiþtiremeyeceðinizi hissettiðiniz oldu mu? Aþaðýdaki yaþanmýþ öykünün
size cesaretinizi yeniden kazandýracaðýný umuyoruz.
1913 yýlýnda 20 yaþlarýnda genç bir
adam kýrlarda gezintiye çýkmýþtý. Çevre, aðaçlarýn
ölçüsüzce kesilmesi nedeniyle neredeyse çorak
hale geldiði için adeta çýplak ve bomboþ görünüyordu. Yaðmur sularýný tutacak aðaçlar olmayýnca
da yaðan yaðmurlar topraðý sürükleyip götürmüþtü. Tüm bölge çýplaklaþmýþ ve kuraklaþmýþtý.
Topraðýn kötü durumda olmasý nedeniyle çok az tarým yapýlabiliyordu. Etraf köylerin
hepsi eskiydiler ve yýpranmýþlardý ve köylülerin
çoðu arazilerini terk etmiþlerdi. Hatta yabani
yaþam bile oralardan uzaklaþmýþtý, zira aðaçlar
olmayýnca beslenecekleri alanlar azalmýþ, yiyecek
zor bulunur olmuþ ancak birkaç dere kalmýþtý.
Genç gezgin bir akþam, bir çobanýn mütevazý
kulübesinde kaldý. Çoban, grileþmiþ saçlarýyla elli
küsur yaþlarýnda olmasýna raðmen, hala güçlüydü
ve kuvvetli bir bünyesi vardý. Çobanýn konukseverliðinden çok hoþlanan genç adam geceyi ve
sonraki birkaç günü orada geçirdi.
Konuk genç, çobanýn lamba ýþýðý altýnda saatlerce yemiþ seçmesini merakla izledi bunlar her
türden kabuklu yemiþlerdi: cevizler, fýndýklar ve
diðerleri. Çoban bunlarý dikkatle inceliyor, kötü
olanlarý ayýrýyor ve gecenin ilerleyen saatlerinde
iþini bitirdiði zaman seçtiði yemiþleri sýrt çantasýna dolduruyordu.
Ertesi gün koyunlarýný otlamak üzere
býraktýktan sonra bu yemiþ çekirdeklerini yol
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boyunca ekiyordu. Koyunlar bir tarafta otlarken,
çoban deðneðini alýyor, birkaç adým ileriye
gidiyor ve sopanýn ucunu yere batýrarak yerde
bir delik açýyordu. Daha sonra elindeki kabuklu
yemiþlerden birini bu deliðe koyuyor ve ayaðýyla
deliðin aðzýna toprak itekleyerek deliði kapatýyordu. Sonra ayný þeyi birkaç adým ileride yeniden
yapýyor, kuru yerde bir delik açtýktan sonra bir
baþka yemiþi ekiyordu. Koyunlarýný otlattýðý günler boyunca, sabahtan akþama kadar günlerini bu
þekilde geçiriyor, her seferinde az aðaçlý deðiþik
bir alanda çalýþýyordu.
Bunlarý ilgiyle izleyen genç adam bu
çobanýn ne yapmaya çalýþtýðýný merak ediyordu.
Bir gün ona sordu. “Sevgili genç arkadaþým,”
diye yanýtladý çoban, “aðaç dikiyorum.” “Ama
neden?” diye sordu konuðu. “Bu aðaçlar senin
iþine yarayacak hale gelinceye dek yýllar geçecek.
Belki de sen bunlarýn büyüdüklerini görecek kadar
yaþamayacaksýn bile!” Çoban cevap verdi, “Evet,
ama bir gün birilerine faydalarý olacak ve ayrýca,
bu kurak topraklarýn iyileþmesine da yardým
edecekler. Ben hiç görmeyebilirim, ama herhalde
çocuklarým görür.”
Genç adam çobanýn ileri görüþlü-lüðüne,
kendisini düþünmeyiþine, yaptýðý iþin sonucunu
asla göremeyecek ve meyvelerini kendisi toplayamayacak olsa bile, gelecek kuþaklara bu
topraklarý hazýrlamak istemesine hayret etti.
Yirmi yýl sonra, kýrklý yaþlarýný sürerken,
gezgin adam ayný yöreyi bir kez daha ziyaret etti
ve gördükleri karþýsýnda hayretler içerisinde kaldý.
koskoca vadi her türden aðaçlarla bir ormana
dönüþmüþtü.
Bunlar elbette genç aðaçlardý, fakat ne olursa
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olsun, hepsi de aðaçtý. Vadinin her tarafýndan
yaþam fýþkýrýyordu! Çimenler daha da yeþillenmiþ, yabanýl yaþam ve fundalýklar geri dönmüþ,
toprak yeniden nemlenmiþ ve çiftçiler yeniden
mahsul alýr olmuþlardý.
Acaba yaþlý çobana ne oldu diye merak etti, ve
beklediðinin aksine onu saðlýklý ve dipdiri olarak
buldu. Hala eski kulübesinde yaþýyordu ve hala
her akþam dikeceði tohumlarý ayýklýyordu.
Gezgin adam kýsa süre önce baþkentten
bir hükümet delegasyonunun bu yeni ormandaki
aðaçlarý incelemek üzere gelmiþ olduðunu, ve bu
ormanýn mucize kabilinden oluþmuþ doðal bir orman olduðu görüþüne vardýklarýný öðrendi. Akýp
giden yýllar boyunca, bütün bu aðaçlarýn koyunlarýný otlatýrken bir çoban tarafýndan dikilmiþ
olduklarýný da öðren-miþlerdi. Sonuçta, tüm vadi
genç ve güzel aðaçlarla ve fundalýklarla dolmuþtu. Hükümet temsilcileri çobanýn yaptýklarýndan
oldukça etkilenmiþler ve çobana, tek baþýna bu
araziyi yeniden aðaçlandýrdýðý için minnettar
olmuþlar, ona özel emekli aylýðý baðlamýþlardý.
Ziyaretçi bu deðiþiklikten büyülenmiþti; onu büyüleyen yalnýzca güzel aðaçlar
deðil, ayný zamanda yeniden canlanan tarým,
yenilenen yabani yaþam ve güzelim çimenler ve
fundalýklardý. Küçük çiftlikler geliþiyor ve köyler
yeniden hayata dönmüþ görünüyordu. Yirmi yýl
önce buralarý ziyaret ettiðinde gördüðü yoksul ve
terkedilmiþ köyler neredeydi, þimdi gördükleri
nerede!
Þimdi her þey yeniden canlanýyordu
ve bunlarýn hepsi ileri görüþlü, azimli, sabýrlý,

fedakar ve sadýk bir adamýn neler yapabileceðini
görmek istemesiyle, gün be gün, yýllar boyu süren
çalýþmayla meydana gelmiþti.
Bu öyküyü okuduktan sonra kendinize þu soruyu
sorabilirsiniz, “Peki ben nasýl bir deðiþim yaratabilirim? Dünyayý daha güzel kýlmak için neler
yapabilirim?” Yapýlacak iþ gözünüzde büyüyebilir, sorunlar çok zormuþ gibi görünebilir. Ara
sýra, gerektiði kadar yetkin olmadýðýmýzý hissedebilir ya da elimizde yeterince güç olmadýðýný
düþünebiliriz. Ancak, hepimizin, her birimizin
sahip olduðu bir þey var ve o þey de etkilemektir.
Herkes birilerini etkilemektedir ve içinde yaþadýðý
dünyayý geliþtirmek ve deðiþtirmek isteyen bir tek
iyi niyetli kiþi diðerlerini etkisi altýna alabilir ve
onlarýn da ayný mücadeleyi vermesini saðlayabilir.
Kendi dünyanýzdaki deðiþimi, kendi
yaþantýnýzý geliþtirerek baþlatabilirsiniz. Bundan
sonra diðerlerinin yaþamlarýnda deðiþiklikler yapmaya baþlayabilir ve kýsa süre içinde hem kendinizdeki hem de etrafýnýzdaki deðiþikleri görebilir,
dünyanýn nasýl daha güzelleþtiðine tanýk olabilirsiniz. Aslýnda tek bir yaþamý, yani kendi hayatýnýzý
deðiþtirmiþ olsanýz bile, dünyanýn bir bölümünü
deðiþtirmiþ olursunuz ve bir gün dünyanýn tamamýnýn da deðiþebileceðine olan inancý artýrýrsýnýz.
Gerçekten de bir fark yaratabilir-siniz!

YARATABÝLÝRSÝNÝZ!
Motivated Sayý 1
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Bütün Mesele…
AVRINIZI DÜZELTÝN
Hatalarý düzeltmek, dünyayý düzgün bir yer
haline getirmek ve davanýzda birleþmek istiyorsanýz,
tavrýnýzýn doðru olmasý gerekir. Kalbinizi temiz tutun. Olduðunuz ve yaptýðýnýz her þey, sizin hayatýnýz
boyunca takýndýðýnýz tavrýn ürünüdür.
Doðru tavýr, baþarýlý bir yaþantýnýn temel taþýdýr.
Bugün olmanýz ve yapmanýz gereken tek þey, dünkü
tavýrlarýnýzýn ve düþüncelerinizin bir toplamýdýr.
Yarýn, aklýnýzýn ve yüreðinizin bugün yürüdüðü yollarda yürüyor olacaksýnýz. Aklýnýzýn ekranlarýna yansýyan düþünceler, düþler ve anlayýþlar, yarýnlarýnýzý
inþa edecek planlardýr.

Kendinizi bunun aksine inandýrmaya ne kadar
çalýþsanýz da, hayattaki mutluluðunuz ve doyuma ulaþmanýz etrafýnýzdaki gerçekler tarafýndan deðil, kendi
tavýrlarýnýz tarafýndan belirlenmektedir.
AVRINIZI NASIL
DEÐÝÞTÝRÝRSÝNÝZ?
Ýçinde bulunduðunuz her türlü duruma þükretmeyi
nasýl öðrenebilirsiniz? Hayattaki bu önde gelen amaca
nasýl kavuþabilirsiniz?
Yanýt basittir: Yapabileceðinize inanýn.

AÞAMINIZI
GÜZELLEÞTÝREBÝLÝRSÝNÝZ
Tavrýnýzý deðiþtirebileceðinize ve her türlü koþulda
TRAFIMIZI DEÐÝÞTÝRMEK
tatmin olabileceðinize inanýnca, deðiþmeye karar verÝþte deðiþtirilmiþ bir hayat tutumu: Kendi tutumumuzu sadece deðiþtirmekle kalmaz, bunu her türlü melisiniz.. Gerçek þudur; deðiþmeye azmedebilirsiniz.
Yaþamýnýzý güzelleþtirebilirsiniz! Deðiþmeyi isteseniz
koþul altýnda yapma yetisine kavuþuruz.
de istemeseniz de azmedebilirsiniz.
Bir zamanlar yapýlmýþ bir gözleme göre, “ÝnsanÞLER KÖTÜYE GÝDÝNCE
lar ancak kendi tercihleri oranýnda mutlu olabilirler!”
Yaþamýnýzdaki iþler kötüye gidecek gibi. Hayat
böyledir zaten. Tüm yaþamýnýz bir dizi yanlýþ olgu ve Sizce de bu doðru sayýlmaz mý? Çok farklý insanlarýn arasýnda her zaman diðerlerinden daha mutlu
çözmeniz gereken sorunlardan ibarettir. Sanki labiolanlar bulunur. Neden? Çünkü bu kiþiler hayatta
rentten çýkmaya çalýþan bir fare gibisinizdir. Girilecek ve çýkýlacak bir yer vardýr, ama bunun yanýnda karþýlaþtýklarýna diðer insanlardan daha fazla bir
sorumluluk hissiyle yaklaþýrlar. Bu kiþilerin yaþamlarý
aþmanýz gereken bir sürü çýkmaz sokak ve duvar
kontrol altýndadýr. Çünkü azmettikleri istediklerinden
da bu iki nokta arasýndadýr. Bir duvara rast geldiðinizde, tavrýnýzý deðiþtirmeniz yeterlidir; yüreðiniz daha yücedir.
ve davranýþlarýnýz bunu doðru þekilde yapmanýzý
ARÞILAÞTIRMA DOYUMU
saðlayacaktýr. Eðer yolunuzu deðiþtirmeyecek olurÖLDÜRÜR
sanýz, kafanýzý duvarlara vurmaya devam edersiniz.
Doyuma ulaþma, büyük ölçüde elde ettiklerinizle mutÇünkü duvar yerinden kýpýrdamaz.
lu olup, diðerlerinin sahip olduklarýný dert etmemektir.
Yaþamýnýzý deðiþtirmek size baðlýdýr. Ýþlerin
Yaþam bu tür þeylerle doludur. Sizin de muhtemelen
sarpa sardýðý noktada gidiþatý düzeltmek de sizin
sizden daha fazla para kazanan bir arkadaþýnýz vardýr.
elinizdedir -- Ve ihtiyacýnýz olan gücü Tanrý size
Herhalde sizinkinden daha büyük bir evde oturuyor
bahþetmiþtir.
ve sizinkinden daha iyi bir arabaya biniyordur (her ne
kadar sizin daha akýllý ve daha yetenekli olduðunuz
OZULMUÞ DÜNYADA
su götürmüyorsa da). Bu farký nasýl karþýlayacaðýnýz
DOÐRU YAÞAMAK
Ýç dünyanýzda ihtiyaç duyacaðýnýz þey, yolunuza tavrýnýza baðlýdýr. Eðer hiç durmadan kendi durumunuzu diðer insanlarýn durumlarýyla karþýlaþtýrýyorçýkan olumsuzluklar ne olursa olsun, þu anda bunu
yapamýyor olsanýz bile, Tanrýnýn izniyle sorunlarýnýzý sanýz, daima tatminsiz olursunuz. Zamanýnýzýn tümünü
kendinize acýyarak ve mutluluðunuzla birlikte doyuma
bir gün mutlaka yeneceðinize sarsýlmaz bir inanç
duymanýzdýr. Hayatta kazanmanýz gereken tek zafer, ulaþmanýzý da mahvederek geçireceksiniz demektir. Buna karþýn, diðerlerinin iyi þanslarýný neþeyle
sorunlarýnýzý yenmenizdir.
karþýlamayý tercih edebilir ve “koþullar ne olursa
olsun”, neþeli ve mutlu bir yaþam sürebilirsiniz.
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ENÝDEN GÖZDEN GEÇÝRME - DEÐÝÞÝMÝN
OLLARINDAN BÝRÝ DAHA
Düþüncenizi deðiþtirmenin bir yolu da
etrafýnýzda geliþen olaylarý algýlama þeklinizi
onlarý daha pozitif bir biçimde algýlayana kadar ve
olumlu yönlerini görene kadar yenilemektir. Sanatçý, sýradan görünen bir resmi alýp etrafýna renkleri
uyumlu dekoratif bir çerçeve takarak resmi tamamen
deðiþtirebilir. Gözden geçirilen resme bakýp “Aman
Allah’ým, çerçevelenene kadar resmin ne kadar güzel
olduðunu fark etmemiþim!” diye düþünebilirsiniz. Bu
sanatçýnýn dehasýdýr. Sanatçý eserini en çok beðenilecek þekilde sergilemeyi öðrenmiþtir. Hayat da
yeniden gözden geçirilebilir! Onlarý en iyi olduklarý
þekilde görene kadar etrafýnýzdaki þeyleri yeniden
gözden geçirin.
STER KULLANIN ÝSTER KAYBEDÝN
Kolunuzu kol askýsýna koyar ve hareketsiz
býrakýrsanýz bir süre sonra güçsüzleþir ve iþlevini
yitirir. Mamut Maðarasýndaki balýklar kördür çünkü
gözlerini kullanmazlar. Ýnanarak hareket etmeyi
býrakýrsanýz inanç ölür. Ümit etmeyi býrakýrsanýz
ümit ölür. Ýster kullanýn ister kaybedin; iþte mesaj
budur.
Eþimden ve çocuklarýmdan övgüyle bahsettiðim zaman onlara karþý takdirim daha da artýyor.
Baþkasýnýn çýkarlarýný kendi çýkarlarýmdan üstün
tutmak için çaba gösterdiðimde o insana karþý iyi
niyetim daha da artýyor. Bu nedenle, sahip olmak
istediðiniz özellikleri uygulayýn ve kýsa bir süre sonra
böyle olduðunuzu fark edeceksiniz.

ikiyüzlülükten deðil gerçek hislerden kaynaklanýr.
Alkol Baðýmlýlarý Derneði Üyeleri baþarmak
için birbirlerini cesaretlendirmek amacýyla þu sloganý
kullanýrlar: “Baþarana kadar rol yapýn!” Emin olun bu
insanlar “rol yapýn” sözünü taklitçilik veya ikiyüzlülük anlamýnda kullanmýyorlar. Amaçlarý baþarmak.
Amaçlarý bir gün içmeme isteðini duyuyormuþ gibi
hareket etmek. Alkol baðýmlýlýðýndan “kurtulmuþ gibi
davranarak” hakikaten bu duyguyu baþarana kadar
kendilerini ayýk kalma yönünde yönlendirirler.
OTÝVASYON BEKLENÝR MÝ?
Motivasyonun gelmesini beklerseniz asla
yapmanýz gerekeni yapamama olasýlýðýnýz çok yüksektir. Bir Ýngiliz müzik eleþtirmeni, Ernest Newman,
“Büyük besteciler ilham geldiði için deðil çalýþýrken
ilham aldýðý için iþe baþlarlar. Beethoven, Bach ve
Mozart nasýl ki bir muhasebecinin her gün düzenli
olarak rakam-larýnýn baþýna geçerse her gün iþlerinin
baþýna geçerlerdi.Onlar ilham bekleyerek zamanlarýný
boþa harcamamýþlardýr!”

AÞKALARINA YARDIM EDÝN
Bir gün biri sorar, “Çýldýrmaya baþladýðýnýzý
düþünseniz ne yapardýnýz?”
Cevap verir karþýsýndaki, “Dýþarý çýkar ve yardýma
muhtaç birini bulurdum!” Sizden daha fazla sorunu
olan insanlara yardým edince hayat daha fazla anlam
kazanýyormuþ gibi görünüyor. Baþkasýna yardým
eden olmak size yardým edilmesinden daha güven
vericidir. Mesela, yol kenarýnda oturan bacaklarý
olmayan bir adamýn yanýndan geçerken avucuna biraz
para koyarsýnýz veya ondan bir kalem satýn alýrsýnýz
ÝSSETTÝÐÝNÝZDEN DAHA ÝYÝ DAVRANIN ve ondan uzaklaþýrken “Beterin beteri var” diye
Her zaman yapmanýz gerekeni yapmayý istemek düþünürsünüz.
harika olmaz mýydý?
Görüyorsunuz ki iyi iliþkiler birbirine yardým etEðer hayat böyle olsaydý bu kadar çok sorumekle baþlar. Baþkalarýna yardýmcý olduðunuz zaman
nunuz olmazdý. Fakat, hayatýn hissettiðinizden daha ayný zamanda kendinize de yardýmcý olursunuz. Tek
iyi davranmanýzý gerektiren olaylarýn içine sokan
yapmanýz gereken dýþarý çýkýp yardým etmek.
esrarengiz bir yaný vardýr.
Ayrýca, duygularýn patlayýp ortaya dökülmesi ve
Bazý gemiler Doðu’ya yelken açar, bayýkýcý sonuçlara neden olmasý da çok kolaydýr. Ancak
zýlarý Batý’ya
iyi haberlerimiz de var: Hissettiðinizden daha iyi
Ayný rüzgarlar eserken.
hareket ederek yolunda gitmeyen þeyleri düzeltebilAçýlan yelkenlerdir, onlarý dolduran
irsiniz.
rüzgar deðil,
AÞARANA KADAR ROL YAPIN
“Hissettiðinizden daha iyi davranmak ikiyüzlülüktür” diye düþünebilirsiniz. Fakat, asýl ikiyüzlülük
baþkalarýný asla olmak istemediðiniz bir þeyle kandýrmaktýr. Aksine, istediðiniz asil özellikleri kazanmak
içi hayat sahnesinde biraz rol yapmak ikiyüzlülükten
deðil gerçek hislerden kaynaklanýr.
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Nereye gidileceðini belirleyen.

Havadaki rüzgarlar gibidir kaderin cilvesi
Yol alýrken hayatta.
Ruhumuzdur amacýmýzý belirleyen,
Fýrtýna ve çekiþmeler deðil.
Ella Wheeler Wilcox
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Açýlýp iletiþim kuramayan birine nasýl yardýmcý olabilirim?

C

Sessiz ve içine kapanýk olan
insanlarýn çoðu aslýnda böyle
olmak istemezler. Konuþkan
olmalarý gerektiðini bilirler ve
ördükleri duvarýn arkasýnda
kalmak istemezler fakat baþkalarýna açýlmalarýnda onlara
yardýmcý olacak kadar anlayýþlý
ve ince davranacak birine ihtiyaçlarý vardýr.
Bunu yapmanýn bir
yolu soru sormaktýr: “Kötü bir
gün geçirmiþ gibi görünüyorsun? Her þey yolunda mý?”
Eðer onlar “Hayýr ama bu beni
ilgilendirir.Bu konuda konuþmak istemiyorum”diyecek olurlarsa “Gerçekten bana söylemeni isterdim çünkü eðer elimden
gelirse gerçekten yardým etmek
isterim” gibi bir þey söyleyebilirsiniz. Pek çok insana, eðer
samimi olarak onlarla ve yaptýklarý þeylerle ilgilendiðinizi
gösterirseniz sonunda içlerini
dökecekler ve ayrýntýlarý anlatacaklardýr. Bunu yapmayý gerçekten isterler ama sadece yardýma
ihtiyaçlarý vardýr.
Bazý insanlar çocukluktan itibaren duygularýný
göstermemenin veya duygularý
hakkýnda fazla konuþmamanýn
daha iyi olduðu inancý aþýlanarak yetiþtirilir ve neticede
baþka biriyle anlamlý bir
konuþma yapabilme yetisini

geliþtiremezler. Baþka biriyle
açýkça bir takým þeyleri nasýl
paylaþacaklarýný öðrenmemiþlerdir ve söyleyecekleri sözcükleri
bulmakta güçlük çekerler.
Bazýlarý hissettikleri veya
düþündükleri ile yüz yüze
gelmekten korkarlar. Eðer
baþkasý onlarla ayný fikri
paylaþmadýðýnda reddedilme
veya incinme riskini üstlenmek
istemezler.
Bazýlarý ise konuþmanýn
hiçbir iþe yaramadýðý tavrýna sahiptir ve öyleyse neden zahmete
girsinler? Bu kiþiler bir hususta
baþka birine yardým etmeye
çalýþmýþ, netice alamamýþ ve
denemeyi tamamen býrakmýþ
olabilirler.
Bazý insanlar da baþkalarýna verecek hiçbir þeyleri olmadýðýna inanýrlar. Fikirlerinin
deðerli olduðunu düþünmezler.
Kendi fikirlerini küçümserler ve
yorumlarýný ve özel duygularýný
kendilerine saklarlar.
Takýntýlar ve korkular vb.
yüzeysel iliþki sürdürmemize
neden olur. Fakat özen, anlayýþ,
sabýr ve karþýndakini dinleme
bizi kurtarabilir ve bu tür negatif
tavýrlarýn üstesinden gelmemize
yardýmcý olur ve böylece daha
derine daha anlamlý düzeye
ilerleyebiliriz.
-- Maria Fontaine
Motivated Sayý 1

G

ümüþ tepside sunulanlardan ziyade kendi ürettiðiniz
fikirleri gerçekleþtirmeye daha çok istek duymuyor
musunuz? Eðer öyleyse, kendi fikirlerini baþkalarýna zorla kabul ettirmeye çalýþmamak daha iyi olmaz
mý? Öneride bulunup diðer insana seçim þansý býrakmak daha akýllýca deðil mi?
Tanýnmýþ bir belediye bakanýnýn ofisinde üç
yýl çalýþan bir adam, bu süre esnasýnda baþkanýn
hiç kimseye doðrudan bir emir verdiðine þahit
olmadýðýný ifade etmiþtir. “Hiçbir zaman emir
vermez, öneride bulunurdu. Asla “Bunu yap” “Þunu
yap” demez “Bunu deneyebilirsin” veya “Bunun
iþe yarayacaðýný düþünüyor musun?” demeyi tercih
ederdi. Mektup yazdýrdýktan sonra sýk sýk söylediði
þey “Mektup nasýl olmuþ?” olurdu. Asistan-larýndan birinin mektubunu gözden geçirirken “Bunu þu
þekilde ifade etsek daha iyi olur” derdi. Ýnsanlara
bir takým þeyleri kendileri yapabilmeleri için fýrsat
tanýrdý. Asistanlarýna iþlerini nasýl yapmalarý gerektiðini söylemek yerine kendilerinin yapmalarýna

ve hatalarýndan ders almalarýna izin
verirdi.
Böyle bir yöntem insanýn hatalarý düzeltmesini kolaylaþtýrýr. Karþý
koymak yerine insanlarý iþbirliði ile
karþý karþýya getirir ve buna teþvik
eder.
Soru sorarak sadece bir direktifi
daha hoþ hale getirmekle kalmaz
ayný zamanda soru sorulan kiþinin
yaratýcýlýðýný harekete geçirirsiniz.
Ýnsanlar, genelde tartýþmalarýnda yer
aldýklarý ve sonucunda bir düzenlemeye gidilen kararý daha çok benimseme eðilimi gösterirler.
Etkileyici bir lider doðru-dan emir
vermek yerine soru sorar: “Þunlarý
þunlarý yapsak daha iyi olmaz mý?”
veya “Þunlarý þunlarý yapmaya ne
dersin?” yada “Bu konuda ne yapabiliriz sence?” Her zaman insanlara
seçim hakký tanýyýn ve mümkünse,
bunun gönüllü olarak seçilmesine
özen gösterin.

þekilde gelmeye baþlamýþ:
“Sadakat, dürüstlük, giriþimcilik, iyimserlik, ekip çalýþmasý, günde 8 saat þevkle
çalýþma.” Toplantý, yeni bir
cesaret ve ilham kaynaðý
olmuþ ve o kiþi, bana bu
olaydan sonra satýþlarýn
inanýlmaz bir biçimde arttýðýný bildirdi.
ir otomobil galerisinde
söylemeleri için ýsrar etmiþ.
“Çalýþanlar benimle bir tür
satýþ müdürlüðü yapan
Onlar konuþurken ortaya
pazarlýk yaptýlar.”dedi ve
derslerime katýlan öðrencil- attýklarý fikirleri tahtaya
ekledi “Ben kendi payýma
erden biri, aniden kendisini yazmaya baþlamýþ. Daha
düþeni gerçekleþtirdiðim
þevki kýrýlmýþ ve daðýnýk
sonra demiþ ki: “Benden
sürece onlarda kendi paybir satýþ grubuna coþku
istediðiniz tüm bu özellikleri
larýna düþeni yerine getirmaþýlama mecburiyeti ile
sizlere vereceðim. Þimdi
eye kararlýydýlar. Ýstekleri ve
karþý karþýya bulmuþ. Satýþ
bana benim sizden hakkým
dilekleri konusunda onlara
grubunu toplantýya çaðýrarak olarak beklemem gerekendanýþmak ihtiyaç duyduklarý
çalýþanlarýnýn kendisinden
leri söylemenizi istiyorum”
desteðin ta kendisiydi.”
tam olarak ne beklediklerini Cevaplar çabuk ve hýzlý bir
Dale Carnegie

İşbirliği Yapma Yolları

B
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Ýnsanlarla Anlaþmak
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3’üncü sayfadan devam ediyor

ayakta kalmasýna karþýn yüzünden silinmeyene türden bir gülüþ. Yaþlý hanýmefendi,
garson kýzýn hamileliðinin son bir veya iki
ayýnda olduðunu fark etti, ama bu gergin
durumunda bile kýzcaðýz neþesinden bir þey
yitirmiyordu. Yaþlý kadýn, bu kadar az þeye
sahip bir insanýn nasýl olur da bir yabancýya
bu denli kibar davranabildiðine þaþtý. O anda
aklýna Bryan geldi.
Yaþlý haným yemeðini bitirince, hesabý
ödemek için bir yüzlük verdi. Garson paranýn
üstünü getirmek için içeri geçince, yaþlý
kadýn kapýdan dýþarý süzüldü. Garson kýz
masaya geri döndüðünde o çoktan otoparktan
çýkýp gitmiþti. Yaþlý hanýmýn nereye gitmiþ
olabileceðini düþünürken, peçetenin üzerine
yazýlmýþ bir þeyleri fark etti. Peçetenin altýnda ise, dört adet yüz dolarlýk banknot daha
vardý. Yaþlý hanýmýn yazdýklarýný okuyunca
gözyaþlarýný tutamadý. “Bana bir þey borçlu
deðilsin. Ben de bunlarý yaþadým. Benim

sana yardým ettiðim gibi, bir baþkasý da bana
yardým etmiþti. Eðer bana olan borcunu
gerçekten ödemek istiyorsan, yapacaðýn þeyi
söyleyeyim: Bu sevgi zincirinin sende kopmasýna izin verme.”
Aslýnda temizlenecek daha bir çok masa,
doldurulacak bir sürü þeker kasesi ve hizmet
edilecek insanlar vardý, ama garson kýz bunlarý bir baþka güne býraktý.
O gece iþten eve dönüp yataðýna uzandýðý zaman, geçirdiði günü ve yaþlý kadýnýn
yazdýklarýný düþünüyordu. Yaþlý kadýn,
kendisinin ve kocasýnýn ihtiyacý olaný nasýl
bilmiþti? Gelecek ay bebek doðduðunda
durumlarý çok zorlaþacaktý. Kocasýnýn nasýl
tasalandýðýný biliyordu, ve onun yanýna doðru
uzanýrken onu yavaþça öptü ve kulaðýna
þunlarý fýsýldadý, “Her þey düzelecek, seni
seviyorum Bryan.”
Yazarı Bilinmiyor

Bir yoldan geçen ve gideceði yönü bilmeyen bir
yabancý, etraftaki yeþilliklerde koyunlarýný otlatan, yol kenarýnda yatmýþ uzanan genç bir çoban görür. Adam çocuða
yaklaþarak gideceði yönü sorar. Çocuk baþýný bile kaldýrmadan umursamaz bir þekilde kolunu uzatarak, ‘Þuradan.’
diye göstermiþ.
Yabancý, çocuða teþekkür etmiþ ama demiþ ki, ‘Evlat,
bu yaptýðýndan daha tembelce bir þey yaparsan sana bir
milyon lira vereceðim.’
Çocuk yine baþýný bile kaldýrmadan demiþ ki: ‘O milyon lira cebime koy.’
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Söylesene, Sevgi
neye benzer?
Genç Bayan Benson çok üzülüyordu! Kocasý,
çalýþtýðý firma tarafýndan “hizmet içi eðitim”almak
üzere uzak bir yere gönderilmiþti ve evlilik hayatýnda
ilk defa evde tek baþýna kalýyordu. Karým, onu
neþelendirmek için ziyaretine gitmiþti. Bayan
Benson’ýn yüzünde gülümsemeyle karþýlamasý, onu
þaþýrtmýþtý. “Baþka bir misafirim gelmiþti,”diye
açýklamýþ ve devam etmiþ: “Gelen misafirim beni
çok utandýrdý ama buna memnunum.” Karým, Bayan
Benson’ýn ne demek istediðini tam olarak anlayamamýþ.
“Misafirim köþede oturan kadýndý. Kocasý, kýsa
bir süre önce bir trafik kazasý geçirerek öldü ve kadýn
üç kýz çocuðuyla tek baþýna kalakaldý. Düþünebiliyor musun, kadýn bu derdinin arasýnda kalkýp benim
nasýl olduðumu görmeye gelmiþ! Birden bire kendimi dünyanýn en þanslý kadýný gibi hissettim”diye
anlatmýþ.
Bayan Benson bir süre susmuþ. Sonra hemen
konuþmasýna devam etmiþ: “Sanýrým bir þey öðrendim. Belki de kendi mutsuzluðumuzdan kurtulmanýn
tek yolu mutsuz olan baþka insanlara yardým etmektir.”
Francis Gay
Sevgi neye benzer? Sevginin baþkalarýna yardým
etmek için elleri vardýr. Yoksul ve muhtaç insanlarýn yardýmýna koþmak için ayaklarý vardýr. Sefalet
ve üzüntüyü görecek gözleri vardýr. Ýnsanlarýn iç
çekiþlerini ve kederlerini duyacak kulaklarý vardýr.
Ýþte sevgi buna benzer.

Doðru zamanda gösterilen bir güler yüz, kapalý
tomurcuðu açtýran güneþ ýþýðý gibi etki edebiliryaþamda verilen mücadeleler için dönüm noktasý
olabilir.
Yaklaþýk 200 yýl önce, çok bilinen bir ansiklopedi beþ satýr kullanarak “atom”u anlatmýþ ancak
“sevgi”yi anlatmak için beþ sayfa ayýrmýþtý. Ayný
ansiklopedinin son baskýsýnda ise, “atom”a beþ sayfa
ayrýlmýþ “sevgi” bölümü ise çýkarýlmýþ. Modern
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deðerler üzerinde ne kadar üzücü bir
deðerlendirme!

Stephen Grellet, Fransa doðumlu
olup 1855 yýlýnda vefat edene kadar
ABD’de yaþamýþtýr. Ancak, kendisinden geriye kalan kýsa bir dua olmasaydý Grellet dünyada tanýnmayacaktý. Pek çok
insana esin kaynaðý olan satýrlar ise þunlardýr:
“Bu dünyaya yalnýzca bir defa geliyorum.
Ýnsanoðluna yapabileceðim iyilik ve gösterebileceðim yakýnlýðý þimdi yapmalýyým, yarýna
býrakmamalýyým Zira, bir daha fýrsatým olmayabilir.”
Yaptýðýnýz en ufak þeyler bile bir çok anlama gelebilir: Bir yudum sevgi daðlarý bile aþar!
Tebessümünüzle yayýlan ýþýk, yüzünüzdeki neþe
ve tecrübeleriniz çoðu insana ýþýk saçabilir ve
en az etkilenebileceðini düþündüðünüz insanlar
üzerinde bile inanýlmaz bir etki uyandýrabilir.
Ýnsanlar, onlarý umursadýðýnýzý ve bunun tanrýnýn sevgisinden kaynaklandýðýný söylediðiniz
zaman, “Belki oralarda bir yerlerde beni seven
biri vardýr”diye düþünebilir!” Bu onlarýn dýþ
dünyaya bakýþ açýlarýný deðiþtirebilir ve daha
ileriye bakmalarýný saðlar!
Ýnsanlar, her yerde bir umut ýþýðý, bir
yerlerde parlayan bir noktaBiraz umursama,
biraz merhamet, bir nebze huzur bulabilecekleri
bir yer- arýyorlar! Eðer onlara sevginin hala var
olduðunu gösterebilirseniz onlar da tanrýnýn var
olduðuna, çünkü “Tanrýnýn sevgi olduðuna”
inanabilirler!”
David Fontaine
Bir tek kalbi korusam
kýrýlmaktan,
Boþa yaþamýþ olmam;
Bir tek yaþamý kolaylaþtýrmýþ olsam özlemi
Veya bir tek acýyý hafifletsem,
Veya düþen bir serçeyi
Yuvasýna geri koysam
Boþa yaþamýþ olmam.
Emily Dickinson
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DÝKKATE DEÐER SÖZLER
Ýnsanlara olmalarý gerektiði yerdeymiþ gibi davranýn
ve onlarýn gelebilecekleri en iyi yere gelebilmeleri için yardýmcý
olun.
Yüksek sesle övün; sessizce yerin.
“Seninle gurur duyuyorum” karþýnýzdakileri
önemsediðinizi göstermek için kullanabileceðiniz en deðerli
sözlerden üçüdür.
Ýnsanlarýn dýþ görünüþüne baktýðýnýz gibi içine de bakmalýsýnýz.
Dünyada pek çok insanýn kulaðýna hoþ gelebilecek en
tatlý naðme kendi isimleridir ki bu da çok doðaldýr zira birinin
onlarý isimlerini hatýrlayacak kadar sevdiðini, onlarýn varlýðýný
bilecek kadar umursadýðýný gösterir!
Bir çok insanda, iþlenmemiþ elmas gibi, kaba
görünüþlerinin ardýnda parýl parýl parlayan özellikler vardýr.
Takdir etmen gereken yerde takdir et!
Herkes önemli olduðunu hissetmek ister. Ýnsanlar
övgüye muhtaç, içten takdire hasrettir.
Çok az þey insana sorumluluk vermekten ve onlara
güvendiðinizi göstermekten daha yararlý olabilir.
Bir insaný, sadece arkasýný sývazlamak suretiyle de
rahatlatabilirsiniz.
Hepimiz baþkalarýndan teþvik görmeye ihtiyaç duyarýz.
Evlilikte, çocuk yetiþtirmede, iþte, herhangi bir topluluktabir nebze övgü, içten takdir, davranýþ veya özellik, genellikle, bulacaðýnýz bir sürü hatadan daha çok iþe yarayabilir. Eðer
ararsak, en umulmayan, tahmin edilmeyen ve en aciz insanda
bile takdir edilip teþvik edilecek bir yön bulabiliriz.
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