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Kişisel gelişim: 

Madalyonun öteki yüzü 
Kişisel gelişim ile profesyonel gelişim birarada yürümesi gereken 

iki önemli unsur. Bu göz ardı edilmemeli .. . 

• • 
Kişise l ge li şim bireyin 
kendisini tanımasmı, yete
nek ve potansiyelini ger

çekleştirmesini, ya ra tıcııtk, başarı 

ve mutluluk gibi amaçla rı ya ka
layarak daha iyi bi r yaşam kalite
sine ul aşmasmı sağl aya n faaliyet
lerdir. Her ne kadar temelilli psi
koterapi yaklaşıml a rınd an alsa 
da psikoterapi değildir; eğitim, 

koçluk, danışmanlık vb. Idşise l 

ge l işim akti vitele ri psikolojik 
problemlerin tedavisini sağlaya
cak bir zemm oluşturmaz. 

Kiş isel ge li şim in önem kazan
ması 60' lı yıll a r ile başla r. Mas
low'un teorisi mo ti vasyon için 
psikolojik ihtiyaçla rın ta tminine 
değiılir: Sevilme, ait olma, saygı 

görme, değer verilme, takdir 
ed ilme gibi psikolojik ihtiyaçlarm 
ta tmini Idş i sel ge l i şime katkı sağ

la r. Faka t bunla rın üstün de, bire
yin varlığma anlam katan potan
siyelini gerçekleştirmektir id bu, 
yaşamda moti vasyonu sağ layan 

asıl unsurdu r. O dönemlerde psi
kolojide pek çok ünlü isim bu 
kavram üzerinde durur. Örne
ğin, Bandu ra Idş i sel yetkinlikten 
söz ederken bireyin potansiyeli
ne olan inancı üzerinde durur. 
Seligrnan ise öğrenilmiş acizlik 
kavramı üzerindeki çaltşma ların

da bireyin potansiyelini ortaya 
koyamamasının pek çok pa tolo
jik durumun kaynağı o ld uğunu 

savunur. Kişisel gelişim yeni mo
da bi r kavram gibi görünse de 
aslmda çok esldlerde yer a lır. 

Dinler ve felsefe hep Idş ise l geli
şimle il gil enmişlerdir : Mutluluk 
ve refah a ulaşmak için belirli er
demıerin geli ştirilmes i gerektiği, 
kend ini aşmanm ne kada r önem
li olduğu üzerinde durmuş lardIL 

İş d ünyasma gelince; bugün 
profesyonel geHşim ve Idşisel ge
l i şim bir arada g itmek zoru nda
d ır. 80'1i yıllard a yönetsel söy
lem ler süreçlerin özne lleşmes i 
yönüne kaymıştır . Bi reysellik, es-

çözümünde ağırlığı olan bir fak
tördür. Davranış larımız, gerçeğin 

zihni mizdeld temsiline göre yön 
bulur. Yaşadıklarımız kadar bun
l a rı nas ıl algılayıp yorumladığı
mıza bağlı olarak davranışları

rmz şeldlleni r. Bu a lgı ve yorum
lar içinde bizi kısıtlayan düşünce 

ve duygular olabilir id bunlar 
potan siyelimizi ku llanmamız ı et
idier. Bu kısıtlardan kurtu lm a, 
gerçeğe başka açıla rdan bakma
ya, başka şekillerde düşünmeye 

bağlıdır. İşletmeler açısmdan; Id
şisel geHşirn bağlılık gösteren, so-

Bu çağda psikoloji, iş hayatında 
problemlerin çözümünde ağırlığı 

olan bir faktördür. 

neklik, duygu la r ve il i şkiler ön 
plana çıkmıştır. Ekonomik, tek
nolojik ve sosyo-kültürel deği
şimierin yoğım bir şeldlde yaşan
dığı bu evrede karmaşıklık art
mış, çıkabilecek sorunları önce
den kestirmek d ah a zor hiile gel
miştir. Bu bağlamda insan kay
nağı, du rumu zamanında kavra
yıp tepld vermesiyle çözüm geti
rebilecek önemli bir etken olmuş

tur. Artık psikoloji, problemlerin 

rumlu luk sahibi ve özerk insan
lar yeti ştire rek var olan karmaşık 

sistemle baş etmeyi, sürekli yük
selen kalite hedeflerine erişmeyi 
sağlar çünkü böyle bi r sistemde 
ça ltşanJar kendi kendilerini kon
trol ve motive ederler. Kiş isel ge
li şim adeta işl etme ve birey ara
sında aracılık yapar; bireysel ve 
o rganizasyonel ihtiyaçlar arasm
dald çatışmaları çözümleyerek 
verimi a rbrır. 



NLP ve diğer kişisel gelişim 
teknikleri çözüm mü? 

• • 
Kuşkusuz, kişisel gelişim fa
aliyetleri hem işletmeye heııı 
de bireye katkıda bulunıır. 

Her şeyin heııı olumlu hem de olum
suz tarafı olduğunu unutmamak ge
rekir. Kişisel geliş inı kültürü, yukarı
da söz edilen tutarsızlıklar olıııasa bi
le birtakı ili tehlike/eri de barındır
maktadır: 

~"Psikoloji yardı- eti) 
mı ile her şeyi çöze- CW 
biliriz" inancı, olum-
suz sonuçla karşla-
Ş)ldığında başarısız-

lık duygusuna yol 
açar. " Başaramıyorsam, ben ya
panuyorum demektir. " Bu, suç
luluk duygusunu tetikleyerek bi
reyin sü rekli kendinle savaşması

nı, diğerleriy le iletişiminin bozul
masını geti rir. 

Ci) 
~ "Düşünce ve 

Ci) duygularınuzı yönete
rek istediklerimizi el
de edebiliriz" zihniye
ti, sınırs ızlık ve mü-

, kemmeliyetçilik kül
türünü kamçılar. Bu da bireyin 
kendinden memnuniyetsizliğine 
sebep olur. 

.;:ı:~;:~:J:i~- G(jd~ ~ şiınme tuzağına 

duşmek mumkun
dur. "Durwn ların 

pozıtif yarılaruu 
görülerek olumlu sonuca ulaşılır" 
şeklindeki bir düşünce yap ısı var 
olan riskleri görmemeyi getirir. 
Oysa korkularuu, kaygılarıru din
lemek, tehlikelerin farkına varma
yı ve örılemler almayı sağlar. !(ij W~"~:::::ı.:~~;;,-ler, sonuç odaklJ.lık 

hedeflere ulaşmayı 
kolaylaştırır. Ne var 
ki sonuca aşırı odak-

larunakla süreç gözden kaçırılabi
lir. çözünıler ise süreçlerde gizli 
olabilir. 

~;:;7e· Ci,;) 
sübjektiflik ve ir- .. 
rasyonelliğe, si-
hirli reçete arayış-
larına yöneltebilir. Her problemin 
kendine özgü çözümü söz konu
sudur, genel geçer bir reçete ola
naksızdır. Bazen de çözüm dü
şünce gücünün dışındadır. ci) ş;~ ~~::r.::: 

deki bazı teknik
ler doğrusal dü
şünmeyi pekişti

rebilir. Bugünün 
karmaşık yapısıru arılayabilmek 
için çok boyutlu düşüruneye ihti
yaç vardır; neden-sonuç ilişkisine 
indirgeruniş bir düşünce yapısı 
kısıtlı bir bakış açısıru getirir ki 
bunurıla farklılıkları yönetıneye 
imkan yoktur. 
~ Kişisel gelişiın faaliyetleri ile 

gelen reçeteler, sosyal formatla
maya ve prototip yaratınaya ne-

Bir şey iyidir veya 
kötüdür tarzındaki 

mutlak değer arayışı 
çıkmazlara yol açar. 
Bu düşünme şeklini 
bırakarak getirilerden 

yararlanmak ve 
tehlikeler için önlem 

almak ilerlemeyi sağlar. 

den olabilir. Sorun çözen tek tip 
insan modeli varmış ve buna ula
şılması gerekirmiş gibi bir düşün
ce yaratabilir. Bu da insaru ken
dinden uzaklaştırır. Dışlanma 
korkusu ile yaratı lan prototipe 
uygun role bürünülerek problem
lerin üstünü örtıne söz konusu 
olabilir. 

ş;~, ı;:;:;.r~ ® 
şilik özelliklerinin 
ortaya çıkışına 
destek verebilir; 
kendigücüne 
hayran kalma, gösteriş yapma, 
kendini belirli bir mertebeye ulaş
mış gibi görerek diğerlerini kü
çümsemek. Kişisel gelişim yaşa

mın sonuna kadar sürer, bir iki 
senelik çalışma ile diğerlerinden 
daha ayrıcalıklı bir yer edinmiş 
olma düşüncesi yanlıştır. 

• • 
Transaksiyonel analiz, N LP, 
davranışçı-bilişsel yaklaşım

lar, kişilik tiplerinden yola çı
kan müdahaleler (MBTl, PCM, En
neagram vb.) ve duygusal zekfi gibi 
farklı akıllilar sorunlara değişik açı
lardan bakarak çözüm getirmeye ça lı

şırlar. Herbirinin kısıt/an, üstünlük
leri ve eksiklikleri vardır ve mükem
mel olmaktan uzaktırlar. Her sorU/lU 
çözecek tek bir yaklaşım yoktıır. 

• • 
Kişisel gelişiııı faaliyetlerinin 
amacı, farkındalığı artırarak 

bireyin hem kendini kabul et
Ille hem de kendini değiştirme diya
lektiği içinde bir armoni bulmasmı 
sağlamak olmalıdır, belirli kalıpları 
empoze etmek değil. Kullandığı tek
nikiere insandan daha fazla önem ve
ren uygulamacılar büyük bir tehlike 
arz etmektedir. Bugün psikolojide ve 
iş düyasmda sıklıkla tartışılan etik 
konusuna bu noktada da eğilmek ge
rekmektedir. 
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