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        Aylık Bilgi Bülteni 

2018 yılının son bültenini Sevgili meslektaşımız Pınar Keskiner “Umut” üzerine hazırladı.  
Yeni yıla giremeye günler kala umutlarımızı gözden geçirmemiz ve yenilememiz dileğiyle! 

“Umut binbir ayaklı, Umut güneşte saklı. Umut edenler haklı, umut insanın hakkı”  
           Nazım Hikmet 

UMUT NEDİR? 

 Bir engelle karşılaştığınızda ne yaparsınız? Hemen vazgeçer misiniz, yoksa ısrarla aynı yolu mu de-
nersiniz veyahut bu engeli ortadan kaldırmak için başka yollar mı ararsınız? Eğer son seçenek sizin için doğ-
ruysa hayata daha umutlu bir bakışınız var demektir. Peki ya bu umut nedir ve gerekli midir? Bir yılı daha 
bitirirken dilimizden düşmeyen bu kavramı ele almak istedik.  
  Temenni mi Umut mu?  
 Yılbaşı yaklaşırken piyango bileti almak ve büyük ikramiye çıkar diye düşünmek aslında bir temenni-
dir. Umut ise içinde bir müdahale barındırır. Eski Milli Piyango reklamlarını hatırlarsanız “Çıkmaz demeyin, 
şansınızı deneyin...”diye teşvik edilirdik, çünkü ne kadar çok bilet alırsan ihtimal o kadar artar.  
Sizin müdahalenizin olmadığı bir durumda umut da olamaz, temenni sizinle bağlantılı olmayan bir şeyi dile-
mektir. Umut için çaba gerekir.  
 
 Umut nedir?  
 Umut, amaçları olan bir bireyin başarıya ulaşmak için yollar olduğuna inanması ve bu yolları kullan-
mak için motivasyonunun olmasıdır.  
 Pandora’nın kutusu hikayesini bilenler vardır. Mitolojiye göre Pandora insanların başına bela olarak 
yaratılan kadındır. Ve Pandora  meraklı bir kadındır. Zeus’un kendisine evlilik hediyesi olarak verdiği ve aç-
mamasını tembihlediği kutuyu açar. Kutunun içinde yer alan pişmanlık, öfke, kibir, keder, ızdırap, yalan, riya 
ve hastalıklar dünyaya yayılır. Pandora son anda kutuyu kapatır; umut içeride kalır.  
 Pandora’nın kutusundan dünyaya yayılan kötülüklerin yanında, “umut”  neden kutuda kalıyor konu-
su tartışılmaktadır.  Acaba umut da diğerleri gibi kötü müdür, yoksa umut diğer kötülüklerin pan zehiri mi-
dir?  

 Umut iyi midir kötü müdür halen tartışılagelmektedir. Nietzche 
gibi bazı felsefeciler umudun insanları tembelleştirdiğini inanırlar ve 
dinin de umudu sömürdüğünü düşünürler.  Ernst Bloch ise umudu 
Bloch’un bahsettiği umut, kör bir inanç değil, özneyi harekete geçiren, 
onun enerjisini ateşleyen bir kıvılcım olarak tanımlar. Belki de umut iyi 
midir kötü müdür buna karar verilemediği için Pandora’nın kutusunda 
kalmıştır. 
  İnsanlar kendilerine hedef koyarlar ve bu hedefe ulaşabilmek 
için yollar olduğunu ve bu yolda yürüyebileceğini düşünürler, işte bu 
umuttur. Piyango bileti almak bu nedenle umut değildir, çünkü yapabi-
leceğin başka bir şey yoktur kazanmak için. Al Capone bir anısında;  ço-
cukluğumda her akşam bana bisiklet  göndermesi için tanrıya dua 
ettim, sonra anladım ki tanrının çalışma şekli bu değilmiş. Sonraki gün 
gidip bir bisiklet çaldım ve  her akşam beni affetmesi için dua ettim di-
yor.    
 Umut ettiğimiz bir konu ile ilgili gösterdiğimiz çaba da bu umuda 
özgü bir yol gerektirir.  
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Umudun işlevsel olabilmesi için üç parçanın bir araya gelmesine ihtiyaç vardır; 
1-Amaç: Genel bir umutlu olma hali yerine belirli bir hedefi/ amacı olmalıdır. Hedef belirlenmeli ve bu hedef  duru-
ma özgü olmalıdır. Somut göstergeye ihtiyacı vardır, yoksa çabaya yol açmaz. Açmıyorsa da o bir temenni ya da hayal-
dir.  
2-Yollar: Bu umuda ulaşabilecek yolların olması gereklidir.   
3-Araçlar: O yolda çabalamak ve hedefe ulaşacağınız araçların olması, ya da araştırılması gerekir.  
 Okulda başarılı olmak genel bir hedeftir. Okuldaki başarımı arttırmak daha net bir umuttur. Geçen senenin 
notlarına göre notlarım arttığında kendimi daha başarılı hissetmek amacım olabilir. Bu amaç için ders planı yapmak, 
eksiklerimi tamamlamak ise kullanabileceğim iki farklı yol olabilir. Eksiklerimi tamamlamak için öğretmenim veya bu 
konuyu bilen bir aile üyesinin desteği ise araçtır.  
 Umudu ölçerken kişinin amacına ulaşabilmek için ne kadar farklı yol bulabildiğine bakılır. Ancak bu şekilde 
bireyin kendine güvenme ihtimali artar. Burada bahsedilen bir kenara oturup ummak değil, çaba göstermek  ve sonu-
ca ulaşırken sizin etkinizin olduğunu bilmektir.  
 
Umut’un hayatımızdaki işlevi ne?  
 Winnicott, çocukların asosyal davranışlarını bastırılmış umut olarak yorumlamıştır. Artık sevileceğine ve kabul 
göreceğine umudu olmayan çocuklar davranış problemleri ortaya çıkarabilirler. Umut bireyin sosyal uyumunda ve 
duygusal gelişiminde önemli bir işleve sahiptir.  
 
Eğitim hayatında umut;  

 Yaratıcılığı arttırır, umudu olan insan amacına ulaşmak için farklı yollar yaratmaya çalışır.  
 Hedef odaklılık, umuduna ulaşmak için  net bir hedefi olduğunda nereye ve nasıl ulaşacağını bilir, bu da süreç 

içinde atılacak adımları netleştirir.  
 
İş yaşamında umut;  

 İş verimliliğini arttırır.  
 Yaratıcılığı arttırır.  
 Daha fazla çözüm yolu üretmeyi sağlar.  
 Liderlik  özellikleri arasında umut, güven ve istikrar oldukça önemlidir. Umut dolu mesajlar veren politikacıların 

%85’i seçimleri kazanmıştır (Zullow, 1988). 
 
Sağlık alanında umut ;  

 Umut Teorisi (Theory of Hope) yaratıcısı Psikolog Synder’in araştırmaları, umutlu düşünenlerin fiziksel ve psiko-
lojik sağlıklarının umudu az olan insanların sağlığından daha iyi olduğunu göstermektedir.  

 Umutlu insan sağlığına daha çok dikkat eder, önleyici çalışmalar yapar.  
 Umudu yüksek olan insan iyileşmek için adım atar.  
 Deneysel çalışmalar umutlu bireylerin ağrıya karşı daha dayanıklı olduğunu göstermiştir.  Kronik hastalıklarda 

umut, endorfin sağlayarak morfini taklit eder.  
 Placebo testlerinde olduğu gibi gerçek ilaç aldığını düşünerek boş hap alan bireylerde de bir nebze iyileşme gö-

rülür. Umudun iyileştirici gücü olarak düşünülebilir.  
 Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilerin telefonla psikolog randevusu alıp, randevu gününü bekledikleri süre 

içinde iyileşme gösterdikleri görülmüştür. Burada iyileşeceğine ya da ona yardım edecek birinin varlığının umut-
landırdığı anlaşılmıştır.  

 
 Sadece temenni ederek “tanrıdan umut kesilmez" demek insanı tembelleştirir ve adım atmasını engeller.  
Nefes aldığımız sürece umutlarımız olsun! Umutsuzluğa kapıldığımızda da bu umudumun gerçekleşmesi için ben ne 
yaptım diye kendimize sormayı ihmal etmeyelim!  
 
 Sahi, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı umut ederken bizler ne yapıyoruz?  
 

“Büyük insanlığın toprağında gölge yok  
 sokağında fener  

penceresinde cam.  
Ama umudu var büyük insanlığın  

Umutsuz yaşanmıyor.” 
 

                                                  Nazım Hikmet  
 

Umudun Hayatımızdaki İşlevi  
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                 GünceL’in Önerdikleri   

Umut etmenin çabalamak ve vazgeçmemek olduğunu 
anlatan etkileyici bir film  Forrest Gump.  
 
Sadece biz yetişkinler için değil 8 yaş üstü çocuklar ile 
izlenip üzerine tartışılabilecek bir film. Fİlmin konusu ise 
şöyle; 
 

“Forrest zeka seviyesi düşük ve zorlukları olan bir çocuk-

tur ancak bu onun normal bir insan haline dönme ar-

zusunu köreltmemiştir.Tam otuz yıl boyunca inanılmaz 

zorluklar yaşayan Forrest sonunda kendisini ülkesinin en 

sevilen futbol yıldızları arasında görmesini 

sağlamıştır.Bu çabaları o kadarla da kalmamış katıldığı 

Vietnam savaşından bir kahraman olarak dönmüş ve 

Beyaz Sarayda şeref madalyası almış ama en önemliside 

dünyada en çok sevdiği şey olan sevgilisinin kalbini ka-

zanıp onunla evlenmeyi başarmıştır.Çok akıllı olmasada 

kalbinin neyi istediğini çok iyi bilen Forrest ona 

ulaşabilmek için olağanüstü bir çaba sarf ederek her-

kesin istediğini elde edebileceği konusunda bir örnek 

teşkil etmiştir.” 

 


