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MOTİVASYONUM NEREDE? 

Hayatımın En Güzel Günleri 

‘’Hiçbir gün bugün kadar değerli değildir. 

Haziranın on beşiydi ve iki gün sonra otuz yaşıma girecektim. Yeni bir on yıla başlamak 

beni tedirgin ediyordu. En güzel yıllarımı ardımda bıraktığım korkusuna kapılmıştım. 

Her gün işe gitmeden önce düzenli spora gidiyordum. Spor salonunda her sabah 

arkadaşım Nicholas’la karşılaşıyorduk. Yetmiş dokuz yaşındaydı ve harika bir vücudu 

vardı. O gün Nicholas’la selamlaştıktan sonra benim her zamanki gibi neşeli 

olmadığımı farketti ve ‘’Bir sroun mu var?’’ diye sordu. Ona otuz yaşıma girdiğim için 

biraz kaygılı olduğumu söyledim. Nicholas’ın yaşına geldiğimde, geriye dönüp bakınca 

neler göreceğimi merak ediyordum. ‘’Hayatının en güzel günlerini ne zaman yaşadın?’’ 

diye sordum Nicholas’a. 

Hiç tereddüt etmeden, ‘’Joe, senin felsefi soruna felsefi bir yanıt vereceğim’’dedi. 

‘’Avusturya’ da yaşarken, yani küçük bir çocukken her şeyimle ilgileniliyorlardı. Anne 

ve babam bize kol kanat germişlerdi. O günler en güzel günlerimdi.” 

‘’Okula gidip bugün bildiğim şeyleri öğrenmeye başlayınca o günler en güzel günlerim 

oldu.” 

‘’İlk işime girip sorumlulukları üstlenince, çabalarımın karşılığında para alınca, o günler 

en güzel günlerim oldu.” 

‘’Karımla tanışıp aşık olunca, o günler en güzel günlerim oldu.” 

‘’II. Dünya Savaşı başladı. Canımızı kurtarmak için karımla beraber Avusturya’dan 

kaçmak zorunda kaldık. Birlikte, güven içinde, kendimizi Kuzey Amerika’ya giden 

tekneye atınca, o günler en güzel günlerimiz oldu.” 

‘’Kanada’ya yerleşince, bir aile kurduk ve o günler en güzel günlerimiz oldu.” 

‘’Genç bir babayken çocuklarımın büyüdüklerini gözlemlemek bana haz veriyordu. O 

yüzden de o günler en güzel günlerim oldu.” 
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‘’Ve şimdi Joe, ben yetmiş dokuz yaşındayım. Sağlıklıyım. Kendimi iyi hissediyorum. 

Karıma ilk tanıştığımız günkü kadar aşığım. Ve şu anda yaşadığım günler hayatımın 

en güzel günleri.’’ 

Herkesin yaşadığı güzel günler kendi algısına göre değişir. Herkesin bir hikayesi vardır 

ve herkesin hikayesi önemlidir. Sizin bugün kim olduğunuz, yaşadığınız her şeyin 

sonucudur. Yaşamınızdaki her olay, karşılaştığınız her insan yaşadığınız her deneyim 

şu anda kim olduğunuza katkı sağlar. Her insanın öyküsü tektir. Aynı şehirde 

yaşasanız da, aynı okula gitseniz de, benzer işleri yapsanız da içinde bulunduğunuz 

bu yere herkes ayrı yollardan geldi. Kendi öykünüzü bilmeniz, kendinizi tanımaya 

başlayacağınız yerdir. Bunu keşfetmek size kim olduğunuzu, nasıl kazandığınızı 

anlamanızı sağlar. Sizin hikayeniz sizin ne yaşadığınızla ilgili bilgileri taşır. Aynı 

zamanda, olumlu ve olumsuz duygularınızı barındırır. Yapmaya çalıştıklarınız ve 

düşündükleriniz kim olduğunuz ile ilgilidir. Yeni bir şey öğrenmeye çalışmak bile olumlu 

bir özelliktir. Bu, yeni bir şeyler denemeye istekli olduğunuz anlamına gelir.  

Ergenlik dönemindeki çocuklarınız içinse bunları hissetmek şu anda içinde 

bulundukları gelişim döneminde biraz daha farklıdır. Daha hızlı olmak isterler, 

yaptıkları her şeyle ilgili hemen sonuç almak isterler. Sonuçlar istedikleri gibi olmayınca 

da moralleri bozulur ve o hep duyduğumuz cümle ağızlarından çıkar. ‘’Motivasyonum 

yok!’’. Motivasyonlarını sağlamaya çalışırken onlara bir şeyde başarısız olmalarının, 

başka şeylerde de başarısız olacakları anlamına gelmediğini anlatmaya çalışıp, onların 

güçlü yanlarını desteklemelerine fırsat vermekle başlayabilirsiniz.  

Onların güçlü yanlarını bulmalarına yardım ederken, şu maddeler önem 

kazanmaktadır: 

 Her birey kendi ayakları üzerinde durur. 

 Her bireyin içtenlikle ‘’evet’’ ya da ‘’hayır’’ dediğine güvenin. 

 Her birey istediği şeyi ifade edebilir. 
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 Her birey kendi davranışlarının sorumluluğunu alır. 

 Sonuçlarla ilgili değerlendirme vermek yerine, gayretiyle ilgili olumlu geri bildirim 

verebilirsiniz. Yapılan çalışmalar, gösterdikleri çabalarının takdir edilmesinin 

başarılarının takdir edilmesinden daha etkili olduğunu gösteriyor.  

 Onların kendine güvenini pekiştirmek ve davranışını değiştirme konusunda 

motive etmek için en elverişli yöntem durumu betimlemek, ardından yaptığı 

şeyin değerini ya da gösterdiği beceriyi eklemektir. Yapıcı bir eylem 

betimlendiğinde, bu eylemle ilişkili nöron ağları yeniden harekete geçer; bu da 

yaptığını hafızasına almasını ve gerektiğinde tekrarlanmasını sağlar.  

 Öncelikli olarak başarabileceği küçük hedefler bulmalarına yardımcı 

olabilirsiniz. 

 Onunla ileriye yönelik planları hakkında konuşurken, ‘’Dünyaya katkın olarak 

hatırlanacak ve yapmayı çok istediğin en önemli şeyi tanımla. Toplum için 

yaptığın olumlu bir değişim mi? Diğerlerine vereceğin sevgi ya da bakım mı? 

İhtiyacı olan birine yardım etmek mi? İyi bir iş sahibi olmak mı? ya da Başka bir 

şey mi olurdu? ‘’ sorularını sorabilirsiniz. 

Çocuğunuzla iletişim kurarken, onu sizden bağımsız bir birey olarak görün.  Onu istekli 

ve güçlü yapan destek unsurları değişebilir. Değişim de süreklidir zaten ve yeni 

olasılıkları ortaya çıkaracaktır.  

 ‘’Yaşam, ellerinizin içindedir. İsterseniz mutluluğu seçebilirsiniz, isterseniz baktığınız 

her şeyde umutsuzluk görebilirsiniz. Her şey, tümüyle size bağlıdır. Kimi insanlar, 

başkalarının güzel bir şey ya da yer bulmakta güçlük çekmesine karşın, çevrelerinde 

neden her zaman güzel gökyüzleri, güzel çiçekler ve olağanüstü insanlar görürler? 

Kazancakis ‘’Fırçanız var, renkleriniz var. Bir cennet resmi yapın ve içine girin,’’ diyor. 



 
 

 4 

Şu anda hangi renkleri kullandığınız önemli değildir. İstediğiniz zaman yeni yeni renkler 

kullanmaya karar verebilirsiniz.’’ 
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