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Son yıllarınd a beden dilini kullanma, 

özgüven geliştirme, NLP, kişisel gel işim 

seminerleri en gündemde olan konular 

arasında yer almakta. Özellikle de med

yatik olan birçok kişi oldukça yavan ve 

karşısındakini rahatsız edecek boyutta 

adeta izleyenin gözüne soka reasına öğ

rendiklerini içselleştirmeden ku lla n ıyor. 

Oysa kişin in önce kendini ve yetenekleri

ni keşfetmesi ardından eksiklerini tespit 

ederek kuwetlendirmesi veya takviyeye 

ihtiyacı olan nokta lara el atması gereki

yor. Kendini analiz ettikten sonra ise, yu
karıda bahsettiğimiz seminer ve kişisel 

gelişim araçların ı kullanması hem faydalı 

hem de geliştirici oluyor. 

Kendi analizimizi nasıl yapmalıyız? 

Bunun için yönetim biliminde kullanı

lan SWOT analizi denilen bir metot var

dır . SWOT denilen bu çalışmada işletme

nin güçlü yönleri ( Strength ), zayı f yön

lerini ( Weakness ), güçlü yönlerini daha 

da kuwetlendirerek devam ederse karşı

laşabileceği fırsatlar ( Opportunuties), 

zayıf yönleri ile devam ederse iş letmeyi 

bekleyen tehditler( Threats ) bir bir yaza

rak analiz edi lir. işletmeler için yapılan bu 

analizi kiş i lerin kendileri için yapmala rı 

n ı n oldukça faydalı olacağ ı kanısındayım . 

Periyodik olarak yapı lacak kişisel SWOT 

Analizinin insanın kendini keşfetmesi yo

lunda atı lmış en önemli adım olacağını 

Selva Çam 

düşünüyorum. 

SWOT Ana lizinde bir sayfaya 10 

cmlik bir artı çizip artının her bir ucuna 

S,W,O, T harflerinden birini yazıyoruz . 

Yukarı ok S yani güçlü yönleri, aşağı W 

zayıf yönleri, sağ ok ° fırsatları, sol okta 
T tehditleri yazmak için belirlenir. Bu 

harfleri kağıda döktükten sonra her har

fin altına yaşam alanlarımız örneğin; ev

deki yaşantımız, iş hayatımız, çocukları

mızla olan ilişkilerimiz , genelolarak ken

di kişi l iğimiz, bedenimiz, ruhumuz, 

inançlarım ız vs ile ilgili SWOT Analizimizi 

yapabi lir, eksik ve üstün olduğumuz yön
lerimizi tespit eder, bizi bekleyen tehdit

leri göz önüne a lır , fırsatla rı değerlendir

mek için gerekenleri daha rahat görebili
riz. 

Yalnızca yüzde yirmibeşini 

şekillendirebilirsin ... 

Belirli a ralıklarla yapacağım ız bu ça lış

ma ile kendimizdeki veya çocuklarımız 

için yapıyorsak onlardaki gelişme veya 

gerilemeyi gözler önüne sermiş oluruz. 

Bir anlamda kendi kendimizi belirli a ralık

larla hesaba çekmiş başkasına bırakma

dan eleştiri veya takdiri kendimiz yapmış 

oluruz. 

i nsanın kendini bi lmesi en zor iştir. 

Günümüze kadar gelen atasözlerinde sık 

sık vurgulanmıştır bu. Kendini bildirme

yen ilmin bi le bir kuru emekten ibaret 01-



duc:ıu söylenir. Bugün yüz tiplerinden, be

den boyutlarından, anne karnındaki dö

nemden, doc:ıum saatine, anne sütünü 

alma süresine kadar her bir ayrıntının ki
şinin karakterini, davranış biçimini etki le

dic:ıi üzerinde duruluyor. Teknolojinin ge

l işmesi ile bi limsel ça lışmaların ışıc:ı ında 

genetik şifre lerimiz çözülmeye başladı. 

Zeka ve karakterin % 20-2S'inin genetik 

yolla, % 20-2S' inin anne karnında, %20-

2S'inin ise 7 yaşına kadarki dönemde 

oluştuc:ıunu, geriye kalan %20-2S'lik kıs

mın ise, 7 yaşından sonraki dönemde 

tüm hayatımız boyunca şekill endic:ıi uz

manlar ta rafından belirtiliyor. Kendi ken

dimize ge li ştirebi lece~imiz sadece 
%2S' lik bir kapasiteyi en iyi şekilde şekil

lendirmemiz gerekiyor. Bunun dışı ndaki 

kısım ise sahip olduc:ıumuz aileye bac:ııı 

oluyor. Burcumuz, kaçıncı çocuk oldu~u

muz, bize konulan isim, dış görünüş, 

zevklerimiz, gülüş tarzımız, seçti~imiz ev 

veya araba, el yazımız, zeka düzeyimiz, 

sevdi~imiz yemekler bunların hepsi ka

rakterimizin, kişili~imizin bir parçası ola
rak karşımıza çı kıyor. 

Bize kalan az gibi görünen yüzde yir

mi beşlik kısmı yukarıda bahsettic:ıimiz 

analizi ve bulabilirseniz kendinize faydalı 

olabilecek di~er metotlar ile maksimuma 

çıkarmak mümkün. Kendimizi bilmek, 

kendimizi keşfetmek, kendinden razı 

"ben böyleyim ne yapayım"lardan uzak, 

daha iyi olmak için ne yapabilirimlerle 

hem kendi kalitemizi hem de gelecek ne
si llerin 

kalitesini attırmaya ça lı şmak olmalı 

hedef. 

Kadın ve anneyle hayat yollan ... 
Görülen o ki gelecek nesillerin kalite

sini arttırmak ku raca~ ımız aile ile özellik

le de bayanlar ( anneler ve eşler) ile ya
kından ilgil i. Hanımların kendilerini iyi ge

liştirmeleri, k ız çocuklarımızın en iyi e~i

timleri almaları, her konuda küçümseme

den en iyi olma yolunda çaba sarf etme

leri, girişimci, cesaretli, merhametli, seve

cen, inançlı, yardımsever olmala rı gerek

mektedir. 

Ahmet Altan "Kadının Katı" adlı ma

kalesinde kadınların hayata ve erkeklerin 

hayatına etkisine dair şunla rı yazmış. Tes

pitlerine katılmamak elde de~il. Yorum

suz size aktarıyorum; 

"Bir erke~in düşünsel yetene~i, este-

"Eskiler, erdemin ışı~ıyla 
ortalı~ı aydınlatması için 

önce devlet işlerini yoluna 
koyarlardı. Devlet işlerini 
yoluna koyabilmek için, 
önce ev işlerini yoluna 
koyarlardı. Ev işlerini 

yoluna koyabilmek için, 
önce kendi kendilerine çeki 

düzen verirlerdi. 
Kendilerine çeki düzen 
verebilmek için önce 
düşüncelerini yerine 

koyarlardı. Düşüncelerini 

yoluna koyabilmek için ise, 
önce bilgi eksikliklerini 

giderirlerdi. " 
Konfüçyüs 

tik birikimleri ne olursa olsun, hayatta 

durdu~u kat, içine do~du~u kattır. Tanı

dıc:ıı ilk kadının, annesinin onu bıraktıc:ıı 

kattır. 

Giyim zevkinin bulunmadı~ı bir bah

çede do~duysanız, giyim zevkinin geliş

miş oldu~u bir bahçeye sizi ancak bir ka

dın götürür. 

Sofraların inceliklerle donatılmadı~ı 

bir katta do~duysanız, incelikli sofrala rı n 

bulundu~u kata sizi götürecek olan da 

yine kadındır . 

Birlikte oldu~unuz kadın de~işti~in

de, de~işen yalnızca bir kadın de~ild i r, 

hayatın neredeyse bütünü dec:ıişir. 

Bir başka kata, bir başka bahçeye ge

çerseniz, orada her şey farklıdır . Dinledi

~iniz müzik, okudu~unuz kitap, yedi~iniz 

yemek, gitti~iniz yerler, buluştu~unuz ar

kadaşla r , hatta taktı~ınız kravat bile de

~işir. 

Bir erke~i hayatın içinde kadınlar gez

dirir, hayatın katları arasında kadınlar do

laştırır . 

Zevkli bir kadına rastla rsan ız, zevki

niz, 
Bilgili bir kadına rastlarsanız, bilginiz, 

Esprili bir kadına rastla rsanız, espri

niz, 

Zeki bir kadına rastla rsa nız, zeka nız 

gelişir. 

Yeni huysuzluklar, kaprisler, kavga 

nedenleri, acıla r da ö~renirsiniz . 

Hayat kutsal kitaplarda anlatıldı~ı gi

bi kat kattır . Kabil'in Asma Bahçeleri gibi 

teraslar halinde yükselir. Bir terastan di

~er bir terasa sizi kadınlar götürür. 

Ve, bugün durduc:ıunuz teras, seyret

ti~iniz manzara, yaşadı~ınız hayat, yanı

nızdaki kadının terası, manzarası, hayatı

dır . 

Hayatınız, seçti~iniz kadındır. 

Bir kadın dec:ıil, bir hayat seçersiniz 

çünkü ... 

Sonuçta aile kadın erkek eşlerin oluş

turdu~u birlikteliktir. Çocuklar da bu aile

de yetişen ve gelişen oldu~una göre ka

dın faktörünün önemini vurg ulamakla 

birlikte kendini keşfetme geliştirme her 

iki cins için geçerli ve gereklidir. 

De~işen, gelişen, ilerleyen ebeveynler 

ve kaliteli nesiller umuduyla .. 
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