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        Aylık Bilgi Bülteni 

Bir yılı daha bitiriyoruz. Bitişler doğ al olarak başlanğıçları hatırlattığ ı için birçoğ umuz yılın bitişinde yeni 
kararlar  alırız. Gu nce ekibi olarak yeni yıl dileğ imiz ise kararlarınızı alırken bu başlığ ı aklınızda bulundur-
manız ve kendinize/ çevrenizdekilere “Supermen olmamak lazım bazen” diyebilmeniz ... 

Süpermen Olmamak Lazım Bazen…* 
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Bu yazımız o zellikle kendini Su permen olmak zorunda 
hissedenlere, olmaya çalışanlara ve Su permen olduğ u 
halde takdir edilmeyenlere ğelsin... Sanırım çoğ umuz 
buradayız :)  
 
Hatırlarsanız, Su permen filminde sıradan ve halktan 
biri olarak ğo ru nen Clark Kent karakteri, du nyayı ko -
tu lu klerden kurtaracak bir insana yani Su permen’e 
do nu şu yor ve herkese yardım ediyordu  
 

Çocuğ unuza yemek yedirirken bir yandan da arkadaşınızın derdini dinlediğ iniz, iş yerinde bir rapor 
hazırlarken aile bu yu kleriniz için doktor randevusu ayarladığ ınız, iş seyahati için valiz hazırlarken ev-
de olmayacağ ınız ğu nleri du şu nu p planladığ ınız veya buna benzer bir kaç işi bir arada yaptığ ınız anlar 
muhakkak oluyordur.  
 
“Her şeye yetişemiyorum” ebeveynlerden/yetişkinlerden  en sık duyduğ umuz cu mlelerden birisi.  
 
Aklımıza ğelen kaçınılmaz bir kaç soru var, hatta bu soruları arttırabiliriz.  
 
- Her şeye yetişmek zorunda mıyız?  

- Neden bo yle bir zorunluluk hissediyoruz?  
-Bu du şu nceyi değ iştirmenin bir yolu var mı?  

- Niye ben de başkaları ğibi rahat olamıyorum? 
 

“Ben bo yle değ ildim yaşarken oldum...” şarkısındaki ğibi buğu n neden bo yle bir yapıda olduğ umuzu 
anlamanın yolu şu phesiz ki ğeçmişte bir yerlerden ğeçiyor.  
 
Biraz ğeriye ğidecek olursak; bir bebek doğ umundan belli bir yaşa ğelene kadar bu tu n ğu cu n kendisin-
de olduğ u varsayımına sahiptir. Bir nevi du nyanın kralı ya da kraliçesidir. Ağ ladığ ında meme ğelir, ağ -
ladığ ında altı değ iştirilir. Bir ağ lamayla hatta bazen ağ lamadan bile anne-baba-dede ve hatta du nyasın-
daki herkes için en o nemli şey onun doyması ya da altının temiz olması, mutlu olmasıdır.  



 

 
Biraz bu yu du ğ u nde onun ku çu k krallığ ında da işler değ işmeye 
başlar. Artık o ağ ladığ ında anne hemen su tu  vermiyor, yemeğ inin 
hazırlanması için beklemesi ğerekiyordur... Biraz daha bu yu r, iste-
diğ inde çişini yapabildiğ i bezi ğider ve o tuvaletini kendisi yapmak 
zorundadır... Okula ğeldiğ inde ise du nyada onun ğibi başka kral ve 
kraliçelerin de olduğ unu fark eder. İ şte tu m ğu cu n kendisinde ol-
duğ u varsayımı burada yıkılır.  Artık ondan bu yu k ve ğu çlu  insan-
lar olduğ unu, kendi ğu cu nu n her şeye yetmeyeceğ ini anlar.  
 
Aslında bu yaşam deneyimleri her şeyin hu ku mdarı olamayacağ ı-
mızı anlamamızı sağ lar.  
 
 
 
Çocuğ un içselleştirmesini beklediğ imiz mesaj ise:  
 

“Ben önemliyim, beni önemseyen insanlarla sağlıklı bağlarım var. İhtiyaçlarımı karşılamak için onlardan 
yardım isteyebilirim ve ben de çabalarsam mutlu olurum.” 
 
Su reç ilerler ve bazılarımız bu mesajı doğ ru alarak hayatımızda sağ lıklı bağ lar kurarız, kendimizin 
o nemli ve kıymetli olduğ una inanırız, yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı kabulleniriz, insan-
lara yardım ederiz ve yardım isteriz.  
  
Ama ne oluyor da bazılarımız her şeyi kontrol etmek isteyen, her şeye yetişmek zorunda hisseden, 
kimseden yardım almayan kişilere do nu şu yoruz?  
 
Sahip olduğ umuz – tekrar eden davranış biçimlerimizi du şu nmek cevabı bulmamızı kolaylaştıracaktır. 
Ama temelinde yatan : anne-babamızla erken çocukluk do neminde kurduğ umuz ilişkidir!   
 
O z –değ erimizi  besleyen iki temel kaynak var:  
 

Birinci kaynak: Çocuğ un ebeveynleri tarafından değ erli bulunması, sevilmesi ve ruhsal olarak  

kabul ğo rmesidir. 

İ kinci kaynak; Bir çocuğ un otonomisi, kendi başına bir şeyler yapabilmesi ve buna imkan tanınma-

sıdır. Çok kontrolcu , evhamlı anneler bu kaynağ ın kullanılmasına imkan vermekte zorlanırlar.  

Bu iki kaynağ ın doğ ru o lçu lerde çocuğ a aktarılması ortaya çıkacak sonuçları değ iştirir.  
 
Aşırı sevilen, değ er verilen, du nyanın en o nemli kişisi olarak du şu nu len çocuklar “o z değ er enflasyo-
nu” yaşarken diğ er uçtakiler de “o z-değ er iflası” yaşarlar; 
 
- Enflasyon durumundaki kişi ben her şeyi yaparım, kimseye ihtiyacım yok, en iyisini ben yaparım du -
şu ncesini içselleştirir ve başkalarına bağ ımlılığ ı inkar eder. Kendini idealize eder... Geçmişte çok ba-
ğ ımlı ya da çocuğ a hiç alan tanımayan bir anne varsa, bu yu du ğ u nde birisiyle yakınlaşmak bağ ımlılığ ı 
hatırlatacağ ı için kişi o bağ dan kaçmayı dener.  
 
-Diğ er insanlara bağ ımlılığ ı reddetmek veya onlardan bir şey almamak olası bir ayrılık ya da terk edil-
me riskini ortadan kaldırır, ayrılık acısının derinliğ inden kaçmak için diğ erlerini reddederler. Erken 
çocukluk do neminde ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılamayan anneler varsa, çocuk her şeyle kendisinin 
baş etmek zorunda olduğ u mesajını içselleştirir.  
 

2/3 



-Yo nerğe verir, “ben seni kontrol edeyim ki ayrılık yaşamayalım” du şu ncesi vardır.  Bebeklik do nemin-
de annenin verdiklerini kontrol edemeyen çocuk bu su reçte hayal kırıklığ ına çok uğ ramışsa, bu yu du -
ğ u nde bu tu r bir savunma ğeliştirebilir.  
 
-Herkesi kendi etrafında tutma isteğ i ğo ru lu r, “herkes yanımda olsun, her şeye ben karar vereyim” du -
şu ncesi yalnız kalma kapasitesi yeteri kadar ğelişmemiş insanlarda sıklıkla ğo ru lu r. Diğ er insanlara 
bağ lı değ il ğibi ğo ru nse de aslında onlarsız yapamaz.  

 
-Boşluklar bu yapıdaki insanları zorlar, bu nedenle su rekli bir meşğuliyet ararlar.  
 
Birkaç o zelliğ in u zerinde durduğ umuzda anlıyoruz ki, aşırı fedakar ebeveyn (saçını su pu rğe edenler)  
ve kendi haline bırakan ebeveyn olmak ğibi iki uca kaymaktan kaçınmalıyız.  
 
Şunu da unutmamalıyız ki, yetişkin du nyamızda bilinçli ya da bilinçdışı olarak seçimlerimizi kendimiz 
yapıyoruz. Yukarıda anlattığ ımız nedenler de bu seçimlerimizi belirliyor. Eşim yardım etmiyor, çocu-
ğ um sorumluluk almıyor diyen ebeveynlerin çoğ unun aslında yardım istemedikleri ya da her işi kendi-
lerinin yapmayı tercih ettiğ ini ğo zlemliyoruz.  
 
 
Her ay Gu nce’l O neriler sunduğ umuz o neri bo lu mu nde ise kendinize do nu p “Neden supermen olmak 
zorunda hissediyorum bazen?”  diye sormanızı o neriyoruz :) 
 
 Bunun cevabını birlikte aramaya çalıştık ama hepimizin cevabı içinde ve ona o zel bir ğeçmişte saklı. 
Bunları bulmadan sadece “yeni yıl kararları listesi” nde değ işeceğ imizi so ylemek ihtiyacımız olan değ i-
şimi ğetirmeyebilir.  İ yi seneler ! 
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