
RESILIENCE: KRİZİ CEVHERE DÖNÜŞTÜRME SANATI 

Resilience, Türkçe karşılığı ile  Psikolojik dayanıklılık, hayatın stresli ve zorlayıcı 

deneyimleri karşısında ruh sağlığımızı koruyabilmek anlamına gelir. Sözcüğün 

Latince kökeni ‘’esneklik’’ demektir. Tıpkı büküldüğü zaman esneyen (değişim 

geçiren) ancak eski formuna geri dönebilen elastik bir materyal gibi, bizler de 

kriz durumlarında yeni durumun etkilerini yaşarız. Bazılarımız eski formuna geri 

dönerken bazılarımız kırılır, örselenir. 

Araştırmalar gösteriyor ki psikolojik dayanıklılık, yeni doğanın annesi ile kurduğu 

bağlanma ilişkisinden itibaren hayatının her alanında desteklenmesi gereken 

hayati bir özelliktir. Ancak çocukluk çağında desteklenmeyen rezervler, 

hayatın her çağında farkındalık çalışmaları ve alıştırmalar aracılığıyla 

öğrenilebiliyor. 

 

Bu yazıda, hem çocuğunuz hem de kendi yaşamınız için gerekli olan bu 

rezervleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Keyifli okumalar dilerim. 

Nazar Tüysüzoğlu 

Uzman Klinik Psikolog 

 

Psikolog Emmy Werner, 1955 yılında doğan ve yoksulluk, istismar, travma gibi 

radikal kriz durumları yaşamış olan 700 Hawai’li bireyi 40 yıl süreyle izlemişti.  Bu 

insanlardan bazıları, psikolojik dayanıklılık açısından diğerlerine göre daha 

güçlüydü. Bu çarpıcı sonuç, ‘’hangi özellikler bizi dayanıklı kılar?’’ sorusunu 

sormaya ve izleyen yüzlerce araştırmanın etkili veriler ortaya koymasına imkan 

verdi. 

Psikolojik Dayanıklılığın 7 Anahtarı 

• Kabul 

• Gerçekçi İyimserlik 



• Etki Edebilme İnancı 

• Sorumluluk Alma 

• Bağlantılardan Yararlanma 

• Çözüm Odaklılık 

• Gelecek Odaklılık 

Bu 7 anahtar beceriye sahip olmak için gerekli olan ön koşullara aslında 

çocuklukta kavuşuruz (ya da kavuşamayız): 

--Yakın duygusal bağlanma (güvenlik ve sevgi veren en az 1 yakın) 

--Arkadaş canlısı, iletişime açık olduğumuzda kabul ve saygı görmek 

--Destek görmek (yapıp ettiklerimizde bize yardım edenler olması; akranlar, 

öğretmenler, deneyimli insanlar, komşular vb.) 

 

1) KABUL: 

• Bir çoğumuzun ‘’keşke’’ ile başlayan cümleleri olmuştur. Bu cümleler, 

yanlış kararlar vermiş olduğumuzu, şansımızın yeterince iyi olmadığını 

vurgular. Ancak geçmiş geri getirilemez. Var olanı kabul etmek, 

yolumuza devam etmenin anahtarıdır. Değişiklikleri ve krizleri birer imkan 

olarak değerlendirebilmek önemlidir. Çok fazla güvenlik, bizi 

değişikliklere karşı katı ve dirençsiz hale getirir. Bu esnekliği kazanırken, 

geçmişte bizi onarmış olan güçlü yanlarımızdan yararlanmamız gerekir. 

• Kendinizi baskı altında hissedince, korkuyu tanımlamaya ve kabul 

etmeye çalışmak önemlidir. Çoğu gündelik korkumuz gerçekçi 

değerlendirmelerden çok daha fazlasını içerir. ‘’Worst-Case Senaryo 

Tekniği’’ni kullanarak korktuğunuz durumları yeniden değerlendirmeniz 

mümkündür. ‘’En kötü olasılıkla ne olabilir?’’ diye düşünmeye 

başladığınızda, durumun başa çıkılabilirlik derecesine ilişkin yeni ve daha 

gerçekçi bir bakış açısı edinirsiniz. 

 



2) İYİMSERLİK  

• Pozitif düşünce biçiminin pembe gözlükler kullanmak olmadığını artık 
biliyoruz. Gerçekçi iyimser düşünce, uzun bir zamandır psikoloji 
araştırmalarının konusudur; üstelik koruyucu ruh sağlığı tekniklerinin 
temelini oluşturur. Bardağın yarısının dolu mu yoksa boş mu olduğunu 
düşünmekten öte, bardağı bir bütün olarak görmekle işe başlamak 
gerekir. Ardından boş bölümün nasıl doldurulacağını düşünmek ve son 
olarak her zaman boş kalacak bölümü kabullenebilmek... 

• Pozitif düşünme stratejileri, psikolojinin önemli bir bilgisini kullanmaktadır: 
‘’Düşüncelerimiz, duygularımızdan önce gelir.’’ Bunun anlamı, düşünce 
yapımızdaki bir değişikliğin doğrudan duygularımızı etkileyebilmesidir. 
Öyleyse bilişsel hatalarımız1 üzerinde yeniden düşünmek gerekecektir. 

• En güzel anılarımızı hatırlarken nasıl pek çok duygu tetikleniyorsa, 
olumsuz düşüncelerde de süreç aynı şekilde ilerler. ‘’Kesin 
başaramayacağım‘’ düşüncesi zihnimizin başarısızlıkla ilgili tüm bilgi ve 
deneyimlerini tetikler ve kendimizi çoktan başaramayacak gibi 
hissederiz. 

• Broaden-and-Build-Theory (Barbara Frederickson): Pozitif ve negatif 
duygular beynin farklı bölgelerinde işlenir ve farklı yoğunluklarda 
tetiklenir. Olumlu duyguların etkisi daha kısa sürerken, olumsuz duygular 
yoğun yaşanmaya ve kalıcı olmaya daha eğilimlidir. Bu nedenle 1 
negatif duyguya karşı 3 pozitif duygu yaşamak araştırmalarla 
kanıtlanmış bir pozitif etkidir. Günlük hayatınızda karşılaştığınız stresli ya 
da moral bozucu bir durum olduğunda, aynı günün içinde pozitif 
deneyimler yaşamaya odaklanmanız ruh sağlığınızı korumada son 
derece etkili bir yöntemdir. 

             +             - 
BİREYSEL İYİ OLUŞ 3 1 

İLİŞKİDE İYİ OLUŞ 5 1 

EKİP İÇİNDE İYİ OLUŞ 6 1 

 
• İyimser insanlar, olumsuzlukları bir epidemi gibi günlük hayatlarına 

yaymak yerine, durumu lokalize etmeye odaklanırlar. Örneğin iş yerinde 
yaşadığınız olumsuz bir durumu özel yaşamınıza taşımamak için çaba 

                                                             
1 Bilişsel Hatalar kavramının temeli ünlü psikolog Beck’in çalışmalarına dayanmaktadır. Örneğin ‘’siyah-beyaz’’ 
düşünme hatasında bireyler, ancak kusursuz sonuçların kendilerini mutlu edeceğine inanırlar. ‘’Bu sınavda ya 
birinci olacağım ya da tamamen çuvallayacağım.’’gibi.  ‘’Kişiselleştirme’’ hatasında ise bireyler, yeterli kanıt 
olmamasına rağmen olumsuz durumları üzerlerine alınma eğilimindedirler. 



gösterebilirsiniz. Daha da ileri giderek, bir bireyle yaşadığınız moral 
bozucu bir durumun, işinizden aldığınız keyfi bozmaması konusunda 
çalışabilirsiniz. 

• İyimserler ayrıca, olumsuz durumları sabit değil, değişecek olan süreçler 
olarak görürler. Örneğin: ‘’Güne istediğim gibi başlayamadım ama 
güzel geçmesi için elimden geleni yapacağım.’’ 

 

3) Sorumluluk: 

• İnsanın yaşamış olduğu durum için sorumluluk üstlenmesi oldukça 
güçlendiricidir. Etki edebilme inancıyla (self-efficacy) da bağlantılı 
olarak, kendi alın yazımızı, önemli ölçüde alın terimizle 
oluşturabileceğimize dair inancın altını çizmek gerekir. 

• Psikoterapist Ben Furmann şöyle demişti: ‘’Mutlu bir çocukluk için hiçbir 
zaman çok geç değildir.’’ Kuşkusuz çocukluğun oldukça örseleyici 
deneyimleri söz konusu olabilir. Ancak bu söz, bakışımızın yeniden 
yapılandırılabilir olduğunu ve geleceğe yönelmemiz gerektiğini 
vurguluyor.  

• Konuyla ilgili olarak Victor Frankl’ın İnsanın Anlam Arayışı isimli o 
harikulade kitabını önermek isterim. 

• Farkındalık soruları: Hayatımda şu anda hoşnut olmadığım ne var? 
Kendimi ya da başkalarını suçluyor muyum? Kim neyi değiştirmeli? Bu 
durumda nasıl davranıyorum? Çevrem nasıl reaksiyon gösteriyor? Şimdi 
duruma dışarıdan bakan biri olarak kendimi izliyorum. Hangi bakış 
açılarını keşfedebilirim? 

4) Bağlantılar oluşturmak: 

• Çocuğunuzun okul ortamında deneyimleyeceği Pozitif akran iletişimi ve 
dayanışması psikolojik olarak dayanıklılık geliştirmesi açısından 
vazgeçilmezdir. Yetişkin bireyler olarak siz de ilişkiler ağınızı yeniden 
gözden geçirerek, uzun zamandır görüşmediğiniz insanlara zaman 
ayırmayı deneyebilir, ortak yönleriniz olan arkadaşlarınızla farklı etkinlikler 
düzenleyebilirsiniz. 

• Dayanışma içinde bulunmak (yardım almak ve vermek), insanlarla 
kurduğumuz bağı güçlendirerek hem daha mutlu hissetmemizi sağlar 
hem de ihtiyacımız olduğu durumlarda aldığımız desteğin sayısını ve 
kalitesini yükseltir. 

5) Çözüm odaklılık: 



• Zamanı verimli bir biçimde geçirebilmek ve akıp giden saatler üzerinde 
etkimiz olduğunu hissetmek, hayatı daha kontrol edilebilir algılamamıza 
yol açar: Önemli ve acil işlerinizi hemen halledin. Önemli ama acil 
olmayanları başka bir zamana planlayın. Acil ama önemli olmayanları 
hızlı ve konsantre olarak yapıp bitiriverin. Ne acil ne de önemli işleri çöp 
kovasına gönderin. 

• Çocukların başarılı oldukları bir noktada övgüyü zeka ve yeteneğe değil 
çabalarına ve sürece yöneltmek, onların hayata etki edebilme 
inançlarını besler. Böylece sabit özelliklerinin etkisine güvenerek pasif 
kararlar vermek yerine, emek ve çaba yoluyla, etkin bir biçimde  
hayatlarını yoluna koyabileceklerini bilirler. 

• Motivasyon psikoloğu Steve Reiss, hayatta ulaşılmak istenen amaçları 
araştırmıştır: 

- Güç elde etmek (etki etme ve yapılandırma isteği) 
- Kendi kararlarını verme (özgür ve bağımsız olma) 
- Merak (yeni şeyler araştırmak ve öğrenmek) 
- Aidiyet (görülmek ve kabul görmek) 
- Düzen (iyi organize olmak, yapılandırılmış bir gelecek) 
- Birikim (rezervler ve birikimler yapmak) 
- Prensiplilik 
- Adalet (eşitlik ve denge sağlamak) 
- İlişkiler (arkadaşlık ve çevre edinme) 
- Sevgi (aile, akraba, arkadaş) 
- Başarı, kazanmak daha iyi olmak 
- Keyif ve hayatın tadı 
- Ruhen ve fiziken aktif bir hayat 
- Huzur, gevşeme, erinç vb. 

Bunlardan 10 tane seçin. Önem sırasına koyun. İçlerinden 3 tanesini 
detaylandırarak hayatınıza adım adım nasıl dahil edebileceğinizi planlayın. 

6) Geleceğe Odaklılık 

• Psikolojik olarak dayanıklı olan insanların önemli bir özelliği de başlarına 
gelen olay ne kadar üzücü ve örseleyici olursa olsun, ilk travmayı 
atlattıktan sonra geleceğin daha iyi olacağı yönündeki inançlarını güçlü 
tutmalarıdır. Bu inanç da ‘’Resilience’’ alanının altın anahtarı olan ‘’etki 
edebilme inancı’’ ile yakından bağlantılıdır. 

7) Hayata Etki Edebilme İnancı (Self-efficacy) 

• Aşağıdaki düşünce yapısına sahip olan bir bireyin, kendi hayatına etki 
edebileceğine inandığı söylenebilir: 



- İşler zorlaştığında, mücadele etmek için yollar bulurum. 
- Çaba gösterdiğimde, bir problemin çözümünü bulabilirim. 
- Hedeflerimi gerçekleştirebilirim. 
- Beklenmedik durumlarda hangi adımı atmam gerektiğini bilirim. 
- Sürprizli durumlarda bile olayın üstesinden gelebileceğime inanırım. 

Sosyla ortam için: 

- Diğerleriyle aynı fikirde olmasam da fikrimi söylerim. 
- Yeni bir ortamda bile kolayca arkadaş edinirim 
- Biri bana haksızca davrandığında bile kendimi savunabilirim. 
- Biri beni kızdırsa bile, sakin davranabilirim. 
• Etki etme inancına sahip kişiler, 1) Beceri ve deneyimlerine 2)Hedef ve 

amaçlarına güvenirler. 
• Banduraya göre etki edebilme inancı, bireylerin muhtemel durumlarda 

başa çıkabilmek için gerekli olan eylemleri ne kadar iyi yapabildiklerine 

dair inançtır. Bu nedenle çocukların doğru mentorlarla kendi güç 

alanlarını keşfetmeleri ve farklı zorluk düzeyi içeren farklı deneyimler 

yaşamaları çok önemlidir. 

• Etki edebilme inancının kaynakları: 

- Deneyimler 

- Diğer insanların başarı örnekleri 

- Çevreden gelen geribildirimler 

 

 

Psikolojik Dayanıklılık Nasıl Pekiştirilir? 

 

Desteklenen konu 

 

Duyguların detaylı ayrımı, farkındalığı 

ve ifadesi 

 

Duygu düzenleme & dürtü kontrolü 

Çocuğa tutarlı geribildirim verme: 

tutarlı övgü, tutarlı eleştiri 

Pozitif kendini değerlendirme, 

kendine güven 

Çocuğa önceden hazırlanmış, hızlı ve 

paket halinde öneriler vermekten 

kaçınma 

Problem çözme becerileri, sorumluluk 

alma, etki edebilme inancı 



 

Çocuğun koşulsuz kabulü ve değer 

verdiğini gösterme 

 

Güvenlik duygusu, kendilik değeri 

İlgi gösterme: çocuğun aktivitelerine 

ve paylaşımlarına aktif ilgi gösterme 

 

Kendine güven, kendilik değeri 

Sorumluluk duygusunu destekleme 

 

Etki edebilme inancı, kendine güven, 

organize olma becerisi 

Pozitif ve gerçekçi düşünmeye teşvik 

 

İyimserlik, itimat 

Küçük başarı basamaklarına destek 

vermek 

 

Etki edebilme inancı, kendine güven, 

kontrol inancı 

Kendi güçlü ve zayıf yanlarını 

tanımaya ve geliştirmeye teşvik 

 

Pozitif kendilik algıs, kendine güven 

Sosyla ilişkilerin kalitesini destekleme 

 

İşbirliği, iletişim, girişkenlik 

Ulaşılabilir amaçlar oluşturma 

 

Amaca odaklılık, kontrol duygusu, 

dayanma gücü, azim 

Geleceğe umutla bakmasını 

desteklemek 

 

İyimserlik, itimat 

Karar alma süreçlerine katılımını 

desteklemek 

 

Kontrol duygusu, etki edebilme inancı 

Uyaranlar bakımından zengin, aktif 

katılımı destekleyen ortamlar sunmak 

 

Etki edebilme inancı, keşfetme arzusu 

Ev ve okulda rutinleri desteklemek Kendine güven, organize olma, 



 zaman yönetimi, öngörü 

İlgi, yetenek ve hobileri desteklemek 

 

Kendilik değeri, kendini 

gerçekleştirme 

 

Alıştırma  

 Hayatınızdaki önemli bir değişikliği ya da bir kriz sürecini düşünün 

(geçmişten). 

 Şu soruları da yanıtlayın: 

• Yaşadığınız olayda sizin için anlamlı olan şey nedir? 

• Eski durumunuzdan yeni duruma geçerken ne tür tepkiler verdiniz 

(korku, içe kapanma, mücadele duygusu vb.)? 

• Hangi güçlü yanlarınızdan yararlandınız? 

• Deneyimlerinizden neler öğrenmiş olabilirsiniz? (Sadece, ‘’her şey bir 

şekilde yoluna giriyor, aynı zorlukta kalmıyor’’ düşüncesi bile, size iyi 

geldiyse bir kazanım sayılır. 

Bu soruları yanıtlarken göreceksiniz ki pek çok zorluğu rezervlerinizi 

kullanarak aşmışsınız; gurur duyacağınız noktalar fark edeceksiniz. 

 

İYİMSERLİK DÜZEYİNİZİ TEST EDİN 

Kendinizi, 1’den 5’e kadar vereceğiniz puanlarla değerlendiriniz. 

1: hiç uymuyor     5: tamamen uyuyor 

 

--- Hayatımda bir zorlukla karşılaşırsam kendimi sakinleştirir ve 

yapabileceğim şeylere konsantre olurum. 

--- Zorlukları geçici durumlar olarak görürüm. Onları kabul ederim ve 

zamanla azalacaklarına inanırım. 

--- Belirsiz durumlarda paniğe kapılmam. 



--- Problem durumlardan sonra kendimi hızla toparlar, yeni duruma uyum 

sağlarım. 

--- Zor durumlarda espri anlayışımı korumaya çalışırım. Kendime 

gülebilirim. 

--- Çok üzgün olduğum zaman durumu eşimle, arkadaşımla konuşurum; 

duygularımı paylaşırım ve yardım isteyebilirim. 

--- Kendime güvenir, kendimi severim. 

--- Meraklı ve ilgiliyimdir. Yeni şeyler öğrenmeyi, deneyimlemeyi severim. 

--- Kendi deneyimlerime değer veririm; başkalarının öğüt ve deneyimlerinden 

yararlanırım. 

--- Analitik, yaratıcı ve pratik düşünebilirim. Problemlerimi çözerken bu 

özelliklerimden yararlanırım. 

--- İşleri yoluna koyabildiğim için çevrem benden yardım ister. 

--- Esneğimdir: Hem iyimser hem de gerçekçiyimdir; hem güven duyarım 

hem de dikkatli olurum; hem fedakarımdır hem de kendimi düşünürüm. 

--- Her zaman kendim olmaya çalışırım. Ama farklı ortamlarda esneklik 

gösteririm. 

--- Sorumluluklarımı bilirim. 

--- Sevdiklerimin bana verdiği geri bildirimleri önemserim; sürekli gelişmek 

için onlara ihtiyacım olduğunu düşünürüm. 

--- Aile üyeleriyle farklı etkinlikler yapmaktan hoşlanırım ve buna zaman 

ayırmaya özen gösteririm. 

--- Aile yaşantımda ya da iş yerimde karşılaştığım zorluklar, potansiyel 

olarak ortamımı ve beni güçlendirebilir. 

--- Şanssızlıktaki şansı, kötünün içindeki iyiyi görebilirim. 

Toplam puan:  ---------- 



(Kaynak: Siebert, 2005) 

50 Puan altı: Baskı ve stres sizi fazlasıyla zorluyor olabilir. Hızla inciniyor ve 

yoruluyor olabilirsiniz. Bu testin addelerini kend hayatınıza nasıl entegre 

edebileceğinizi düşünmelisiniz. 

50 – 69 Puan: Daha pozitif bir bakış için çaba gösteriyorsunuz. Kendi 

rezervlerinize güvendikçe iyimserlik düzeyinizi aktif bir biçimde 

yükselttiğinizi göreceksiniz. 

70 -89 Puan: Pozitif düşünüyorsunuz ve muhtemelen psikolojik 

dayanıklılığınız üst seviyede. Sizin bu tutumunuz aile bireylerine de olumlu 

yansıyor olmalı. 

90 Puan ve üstü: Pozitif düşünmede ve aktif olarak problem çözmede en üst 

seviyedesiniz. Bu özelliğiniz aileniz için değerli bir hazine. 

 

 

 

 

 


