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Mutlulu¤un
Bir S›rr› da Ac›dan
Kaçmamakta
Kaç›r›lm›ﬂ f›rsatlar, boﬂa ç›km›ﬂ
beklentiler, yaﬂanan büyük ac›lar
üzerinde düﬂünmek ço¤u zaman s›k›nt›
ve üzüntü vericidir. Ancak ABD’nin
Missouri Üniversitesi’nden Laura
King’in de yedi y›ll›k bir çal›ﬂma
sonunda gösterdi¤i gibi, bu
deneyimleri do¤ru biçimde
‘sindirebilmek’ kiﬂilik geliﬂiminde ve
sonuçta mutlulu¤a önemli bir katk›
sa¤layabilir. King, kötü deneyimleri
hal› alt›na süpürmek yerine onlar›n
üzerinde düﬂünmek için zaman
ay›ranlar›n, daha olgun ve genel
anlamda mutlulu¤a daha aç›k kiﬂiler

Yak›n Aile Ba¤lar›yla
Daha Ba¤›ms›z Bir
Yaﬂama...
25 yaﬂ›ndas›n›z ve ailenizle birlikte
yaﬂ›yorsunuz. Ya da 27 yaﬂ›ndas›n›z,
ayr› yaﬂ›yor, ancak iki günde bir yemek
için anne-baban›z›n evine gidiyorsunuz;
arkadaﬂlar›n›z size “ana kuzusu” diye
tak›l›yorlar... Hiç dert etmeyin diyor
‹srail’deki Haifa Üniversitesi’nden Irit
Yanir. “Hiç de yanl›ﬂ yolda

haline gelebildiklerini, bu kiﬂilerin
mutluluklar›n›n da daha kal›c›
oldu¤unu söylüyor: “‹nsanlar,
baﬂlar›ndan geçen ac›l› ya da s›k›nt›l›
durumlardan sonra yeniden mutlu
olabilmek için genellikle acele
ediyorlar. Anlamalar› gereken ﬂeyse
kendini kötü hissetmenin, üstelik de
belli bir süre boyunca kendini kötü

say›lmazs›n›z.” 23-27 yaﬂ›ndaki
yetiﬂkinler, anne-babalar› ve
psikologlarla ayr›nt›l› görüﬂmeler yap›p
bunlar›n sonuçlar›n› kaydeden, ayr›ca
100 aileden ald›¤› çeﬂitli anket
sonuçlar›n› de¤erlendiren araﬂt›rmac›,
genelgeçer görüﬂün aksine, anne-babas›
ve ailesiyle yak›n iliﬂkilerini sürdüren
genç yetiﬂkinlerin, kiﬂisel yaﬂamlar›nda
daha ba¤›ms›z ve özgüvenli olduklar›n›
söylüyor.
Yanir’in tan›m›na göre “aileyle yak›n
iliﬂki”, çocuklar›n s›kl›kla ve düzenli
olarak anne-babas›yla konuﬂtu¤u,
sohbet etti¤i, zaman geçirdi¤i (ör.
birlikte yemek yiyerek), düﬂünce ve
deneyimlerini onlara aktar›rken
kendisini rahat ve özgür hissetti¤i bir
iliﬂki. Araﬂt›rmac›, bu “ba¤l›l›¤›”, “aileye

hissetmenin yanl›ﬂ birﬂey olmad›¤›.”
Araﬂt›rmas›n› uzun sürelerle izledi¤i
yetiﬂkinlerin deneyim ve görüﬂlerine
dayand›ran King, kay›p ya da ac›lar›
üzerinde düﬂünmek yerine, mutlu
olmak için acele edenlerin bu
mutlulu¤unun k›r›lganl›¤›na da dikkat
çekiyor. “Ac›l› ve trajik olaylar
insanlar› de¤iﬂtirir. Bu olay her ne ise,
birdenbire öncesine dönüp, olay hiç
olmam›ﬂ gibi yaﬂayabilece¤inizi
düﬂünmek herﬂeyden önce gerçekçi
de¤il. Mutluluk, ac›l› geçmiﬂi unutarak
de¤il, yaﬂam›n›z› daha önce
yapt›klar›n›z›n ya yaﬂad›¤›n›z
olumsuzluklar›n üzerine
kurabilmenizle ilgili. Ya da bir
zamanlar ne ve kim oldu¤unuzun...”
University of Missouri-Columbia Bas›n Duyurusu, 22 Aral›k 2007

ba¤›ml›l›k”la ya da ailenin beklentilerini
karﬂ›lama zorunlulu¤unu hissetmekle
kar›ﬂt›rmamak gerekti¤ini özellikle
vurguluyor. Ona göre bu anlamda
ailesine ba¤l› bir birey, onlarla
paylaﬂ›mda bulunabilir, görüﬂ ve
tavsiyelerini alabilir, ancak karar ve
seçim hakk›n› yine ba¤›ms›z biçimde
kullan›r.
Aileyle yak›n bir iliﬂki, ço¤unlukla
ba¤›ml›l›¤›n bir iﬂareti olarak
görülmekle birlikte, araﬂt›rman›n
sonuçlar›, böyle kiﬂilerin parasal aç›dan
daha ba¤›ms›z olduklar›n›, iﬂ
yaﬂamlar›n›n daha kararl› bir ak›ﬂ
gösterdi¤ini, birçok konuda daha olgun
davrand›klar›n› ve daha sa¤l›kl› iliﬂkiler
kurduklar›n› gösteriyor. Ailesinden
daha uzak ya da ailesiyle iliﬂkileri iyi
olmayan bireylerin ço¤ununsa
seçimlerini, ailenin isteklerine karﬂ›
geldikleri bir isyan duygusunun
güdümünde yapt›klar›, ama çeliﬂkili
biçimde hem onlara hem baﬂkalar›na
çok daha ba¤›ml› olduklar›n› gösteriyor.
“Ailesel yak›nl›k, kimli¤in geliﬂimi ve
ba¤›ms›z bir yaﬂam sürebilme becerisi
aç›s›ndan yetiﬂkinli¤e ad›m att›ktan
sonra da önemli” diyor Yanir. “Ve öyle
görünüyor ki, yak›nl›k ve ba¤›ms›zl›k,
birlikte varolabilmenin ötesinde,
birbirini besleyen ve geliﬂtiren iki
olgu.”
University of Haifa Bas›n Duyurusu, 5 Aral›k 2007
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