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Özünü Keşfet

İnsanın ‘öz’ünü keşfetmesi son derece kişisel ve çoğunlukla
sürprizlerle dolu bir süreçtir. Karakter özelliklerimiz ve içinde
bulunduğumuz koşullarımız bağlamında hepimizin bu keşif
yolculuğuna başladığı nokta farklıdır. Her birimizin özü bambaşkadır. Fakat herkesin deneyimleyebileceği bu keşif süreci,
bazı ortak ilkeler ve herkesin kullanabileceği teknik ve stratejiler içerir. Bu bölümde, bu ortak ilkelerin neler olduğunu ve bu
ilkeleri anlamanın neden önemli olduğunu ele alıyoruz. Aynı
zamanda başlangıç aşamasında kullanabileceğiniz teknik ve egzersizler de içeren bu bölüm, mevcut durumunuzu görüp önünüzdeki yolu planlamakta size yardımcı olacak.
Bu sürecin nasıl da ilginç olabileceğini örneklendirmek için
şu anda yaptığım işi nasıl yapar hâle geldiğimi sizlere anlatmak
isterim. Bana sık sık benim özümün ne olduğunu ve bunu ne
zaman öğrendiğimi sorarlar. Tıpkı pek çok insan gibi benim
hikâyem de beklenmedik gelişmelerle dolu bir hikâye ve burada ele alacağımız tüm ilkeleri yansıtıyor.
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Aslında pek çok konuda orta düzeyde performans göstersem de birçoğunun üzerine eğilmedim. Ergenlik yıllarımda
piyanonun başına oturup bir şeyler tıngırdatmaya başladığımda ruhumun derinliklerinde yavaş yavaş ortaya çıkan muazzam bir müzisyen varmış gibi hissederdim fakat gerçek piyanistlerin iki elle piyano çaldıklarını fark ettiğimde ortalığı hiç
karıştırmadan yoluma devam ettim. Gitarda bazı şarkıların
nakaratlarının notalarını kulaktan çıkarabiliyordum ve Led
Zepplin’in Whole Lotta Love şarkısının ilk kuplesinde hızlıca
uzmanlaşmıştım. Daha sonra şarkının geri kalanını dinledim
ve müzikle uğraşmayı da Jimmy Page’e bırakmaya karar verdim. Hem gitar çalmak insanın parmaklarını acıtıyor.
Daha da küçükken resim çizmeyi ve boyama yapmayı çok
severdim ama okuldaki diğer konulara odaklanmak için sanatla
ilgilenmeyi bırakmak zorunda kaldım. Ergenlik yıllarımda ve
sonra yirmili, otuzlu yaşlarımda sürekli bir şeyleri tamir etmekten hoşlanırdım ve genelde hırdavatçı dükkânında matkaplara
ve matkap uçlarına hayranlıkla bakarken insanlara yakalanırdım. Aynı zamanda yemek pişirmekten de çok keyif alırdım.
Hatta çocuklarımın küçük olduğu bir dönem hamur işlerimle,
en azından çocukların gözünde, nam saldığım bile oldu.
Kısacası hayatımda konçerto besteciliğinden tutun da üstün nitelikli yemek yapmaya kadar pek çok alanda ilerleme
seçeneğim oldu ama bunlardan birini seçmedim. Tek bir şeyde gerçekten iyi olmayıp birden fazla şeyde ortalamanın üzerinde performans göstermek, elbette hayatınızla ilgili ne yapacağınızı bulmayı daha zor hâle getirebiliyor. Bu konuya daha
sonra değineceğim. Doğruyu söylemek gerekirse, küçükken
özümün ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu. O zaman
özüm kendini gösterseydi bile bunu fark etmezdim ki zaten
göstermedi.
Artık özümün insanlarla iletişim kurmak ve onlarla birlikte çalışmak olduğunu biliyorum. Vaktimin çoğunu yüzlerce,
çoğu zaman binlerce ve hatta medya vasıtasıyla milyonlarca
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insan önünde sunumlar yapmak üzere dünyayı dolaşarak geçirdim. Çok gençken ne ben ne de beni tanıyanlar özümün bu
olacağını bin yıl düşünsek tahmin edebilirdik.
1950’de İngiltere’nin Liverpool şehrinde doğdum. Sıkı ilişkileri olan, inanılmaz derecede sosyal ve komik üyelerden oluşan büyük bir ailede büyüdüm. Ne var ki çocukken vaktimin
çoğunu yalnız geçirirdim. Bunun sebebi biraz da dönemin
şartlarıydı. 1950’lerin başında Avrupa ve Amerika çocuk felci
salgınının pençesindeydi. Pek çok ülkede ebeveynler, çocukları
virüs kapar endişesiyle dehşet içinde yaşıyorlardı. Ben dört yaşındayken o virüsü kaptım. Kelimenin tam anlamıyla göz açıp
kapayıncaya kadar güçlü, sağlam, son derece enerjik bir çocuk
olmaktan neredeyse vücudunun tamamına felç inmiş bir çocuğa dönüşmüştüm. Takip eden sekiz ayı hastanede, bir çeşit
karantina koğuşunda geçirdim. Sonunda oradan çıktığımda,
iki bacağıma da bacak desteği takılmış hâlde tekerlekli sandalyeyle ya da koltuk değnekleriyle dolaşan biri olmuştum.
O dönemde inanılmaz tatlı bir çocuk olduğumu da belirtmeden edemeyeceğim. Beş yaşımdaydım ve üzerimdeki ortopedik aksama ek olarak kıvırcık saçlı, sarışın bir çocuktum. Bir
de öyle sevimli bir gülümsemem vardı ki şimdi düşününce benim bile içim titriyor. Bunların üstüne, bir de çok bariz bir şekilde peltektim. Kahvaltıda, “Bi payça toyst ve iki kasik sekerli
çay!” diye bir ricada bulunabiliyordum. Buradaki net sonuç
şuydu: İnsanlar benim varlığım karşısında resmen eriyorlardı
ve sokakta giderken hiç tanımadığım insanlar bile ceplerinden
para çıkarıp vermek istiyorlardı. Peltekliğim o kadar barizdi ki
üç yaşımdayken Liverpool’da bir konuşma terapistiyle haftalık
seanslara başlamıştım. Virüsü de orada kaptığıma dair bir teori
üretmiştik çünkü tüm ailem ve arkadaşlarım arasında bu virüse yakalanan tek kişi bendim.
Dolayısıyla tek başıma vakit geçirmemin sebeplerinden biri
içinde bulunduğum şartlardı. Her ne kadar ailem bana farklı
davranmamak konusunda mükemmel bir iş çıkarmış olsa da
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sokakta ya da mahalledeki parkta koşuşturmacalı oyunlara yetişemiyordum. Böyle olunca normal şartlar altında tek başıma
geçireceğimden daha çok vakti yalnız geçiriyordum ama bunun diğer sebebi de benim mizacımdı.
Ben oldukça durgun ve kendi kendine yetebilen bir çocuktum. Doğal bir gözlemci ve dinleyiciydim ve sessizce bir
köşede oturup olan biteni izlemekten keyif alırdım. Aynı zamanda ellerimle bir şeyler yapmaya ve bulmacalarla uğraşmaya bayılırdım. İlkokuldayken en sevdiğim derslerden biri ahşap oymacılığıydı. Evde de plastik gemiler, uçaklar ve tarihten
önemli kişilerin figürlerini bir araya toplayıp onları boyayarak
saatler geçirirdim. Legolarla oynayıp dururdum. Akşamüstleri saatlerce arka bahçemizde vakit geçirip etrafta ne bulursam
onlarla kafamda fantezi oyunları yaratırdım. Bunların hiçbiri
şu anda bir konuşmacı olarak sahip olduğum hayata -kamunun gözü önünde, uluslararası ün yapacağım bir hayata- işaret
etmiyordu. Genelde olduğu gibi çevremdekiler benim potansiyelimi benden önce gördüler.
On üç yaşımdayken kuzenim Brenda evlendi. Abilerim Keith
ve Ian ile kuzenimiz Billy, kutlama yapacağımız o akşam için
bir kabare tasarladılar. Bu kabarede kadın kılığına girip animasyon şarkıcı grubu Alvin ve Sincaplar gibi olmak için dönemin popüler şarkıları arkada hızlandırılmış bir şekilde çalarken
mimiklerle şarkılara eşlik edeceklerdi. Gruplarının ismini Alka
Seltzers koydular. (Uzun hikâye.) Etkinlikte onları sahneye
davet edecek birinin olması gerekiyordu ve Keith beni önerdi. Ben şok olmuştum ve şokta olan yalnızca ben de değildim
ama benden isteneni yaptım. Sahnede olma fikri beni dehşete
düşürse de yaptım.
Dehşete düşmüştüm çünkü daha önce bununla uzaktan
yakından ilgisi olan hiçbir şey yapmamıştım ve Liverpool’lu
ailemin üyelerinden oluşan kalabalık, akıl almaz derecede komikti. Önlerine ne kadar bacak desteği ya da konuşma özrü
getirseniz de kimseyi hor görmezlerdi. Bana teklif edileni yap10
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tım çünkü hep korkularımızdan kaçmamamız, onların üstüne
gitmemiz gerektiğine inanmışımdır. Ruhumuzu ele geçiren
korkularımızı dışarı salmazsak bu korkularımız yok olup gidecekleri yerde uzun süre bizim yakamızı bırakmayabilirler.
Şansıma, süper bir akşamdı. Üstlendiğim küçük görev oldukça beğeni toplamıştı. Şarkıcı grubumuz ortalığı kasıp kavurdu ve ülkenin dört bir yanındaki kulüp ve tiyatrolardan
sahneye çıkmak üzere davet aldılar. İsimlerini Alka Sisters olarak değiştirdiler (popüler mide asidi giderici ilaç firmasının
hukuki yollara başvurmasından kaçındıkları için) ve birkaç yıl
boyunca turneler yapıp ulusal bir yetenek yarışmasını kazandılar. Bu arada ben de topluluk önüne çıkabildiğime dair ufak
bir farkındalık yaşamış oldum.
Lisedeyken pek çok tiyatro oyununda oyunculuk yaptım ve
bazılarını da yönettim. Üniversiteye girdiğimde oyunculuk ve
yönetmenlik konusuna olan ilgim giderek artmıştı. Her ne kadar bu ilgimi önceliklendirmemiş olsam da sık sık konuşmalar
yapmak, münazaralara katılmak ve sunumlar hazırlamak için
davet alırdım. Bir keresinde, sahnedeyken çabucak rahatladığımı ve sahnede olmaktan çok keyif aldığımı hatırlıyorum. Hâlâ
da öyle. Profesyonel çalışmalarımda hep gruplarla çalışmak ve
onlara sunumlar yapmak oldu. Her ne kadar bunların öncesinde hep gergin olsam da başladıktan kısa süre sonra rahatladığımı ve bu işi yaparken zamanın hızlı geçtiğini fark ettim.
Özünüzü açığa çıkardığınız anlarda zaman algınız değişir.
Sevdiğiniz bir şeyi yaparken bir saat size beş dakika gibi gelirken sevmediğiniz bir şeyle ilgilenirken beş dakika geçse bile
bir saat gibi hissedersiniz. İş hayatımın her aşamasında, eşim
Therese gün sonunda beni gördüğünde o gün boyunca neler
yaptığımı anlayabildiğini söylemiştir. Gün boyu komite toplantılarında oturmuşsam ya da idari işlerle uğraşmışsam, olduğumdan on yıl yaşlı gösteriyorum. Bir etkinliğe konuşmacı
olarak katıldıysam veya bir atölyede eğitmenlik ya da liderlik
yaptıysam, on yaş genç görünüyorum. Özünüze hayat vermek
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Başka insanların, kanatlarınızı kırmaya çalışmak için çok karmaşık sebepleri olabilir. Her ne sebeple olursa olsun sizin kanatlarınızın kırılmaya açık
olup olmadığı çok daha önemlidir. Bu hayatta gerçekten ne yapmanız
gerektiğini ve ne yaparken mutlu olacağınızı belirlemeden uçmaya
çalışmak zaten tüm kırılganlıklara maruz kalmak anlamına gelecektir.
En değerli zamanlarınızı takas ettiğiniz şey gerçekten sizi mutlu ediyor
mu? Özünüzde olanı anlamadan yaşadığınız tüm zamanların kayıp olduğunu fark edin!

Nerede ve kaç yaşında olursanız olun, ne yaparsanız yapın;
‘ÖZ’ünüzü bulmak için çaba harcayın!
TED konuşma videosu izlenme rekorları kıran ve çığır açan kitabı Öz ile
New York Times’ın en çok satan yazarı olan Dr. Ken Robinson, tutkularınızı ve doğal yeteneklerinizi keşfetmeniz ve ikisinin buluştuğu noktayı
bulmanız için pratik bir rehber sunuyor.
Özünü Keşfet’te “Yeteneklerimin ve tutkularımın neler olduğunu nasıl
öğrenebilirim?”, “Ya iyi olmadığım bir şeyi seversem ya da sevmediğim bir
şeyde iyiysem?”, “Özümde olan geçinmemi sağlamama yeterli değilse?” ve
“Çocuklarımın özlerini bulmalarına nasıl yardımcı olabilirim?” gibi
soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını bulacaksınız.

