
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR MOTİVASYON 

 

  “Her insan bir cevherdir, eğer işlenirse mücevher olur.” der ruh mimarı Mevlana. 

  Kendi potansiyelini keşfetmek uzun süreli ve içsel işçilik gerektiren bir durumdur. 

Hepimizin ilgili, istekli olduğumuz yeteneklerimiz ve eğilimlerimiz vardır. Bu eğilimlerin 

keşfi için içsel yolculukta biraz derine inmek gerekebilmektedir.  

  İlgi ve istek duymuyorsanız bir şeyi yapabiliyor olmanız o şeyi seçmeniz için tek başına 

yeterli neden değildir.  İşini, uğraşını severek yapabilmek kendini gerçekleştirmenin, çevrenize 

katkı sunmanın, anlam duygusuyla örülü bir hayat yaşamanın en temel koşullarından biri 

olmalıdır.  

  İçinizde yeni bir fikrin kıvılcımları çıkmaya başladığında ve hatta fikrinizin kıvılcımları 

giderek artığında benliğinize yayılan mutluluk hissini yaşamak anlatmaktan daha keyifli ve 

heyecanlıdır. Fikirler sözler birbirini kovalarcasına zihninizden dilinize dökülür. 

Sürdürülebilir motivasyon kendini gerçekleştirme sürecin de ortaya çıkan çok önemli bir 

duygu durumudur. İşte bu motivasyonu yakaladıktan sonra sürdürülebilir olması için en 

önemli olan şey akışta kalabilmektir. Akışta olmanın içsel motivasyonun sürdürülebilir 

olmasında rolü büyüktür. Kişi doğasıyla uyumlu yol alır, akıntıya karşı kürek çekmez. 

    Peki, nedir bu akış? 

  Akış, birçok kaynakta başarı ve mutluluk bilimi olarak yer alır. Kişinin yaptığı iş ile 

bütünleşmesi, zamanı ve mekanı unutup yaptığı işin içinde   kaybolması olarak tanımlanır. 

Akışı içsel motivasyon olarak adlandırabiliriz. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi ekibi ile 

birlikte dünyanın birçok bölgesinde işini içsel motivasyonun doruğunda yapan insanlar ile 

görüşmeler yaparak akış teorisini ortaya koymuştur. Geliştirdiği akış teoreminin 

gerçekliğinin ve sürekliliğinin neler olduğunu tespit etmeye çalışmışlardır. 

  Kişinin uğraş alanı içinde akışa girdiği zaman tam odaklandığı ve net bir şekilde işini 

yaptığını, zihninin açık ve geri bildirimler ile beslendiğin de zaman olgusunun ortadan 

kalktığını, yine aynı kişinin zorlansa dahi yapabilmenin mümkün olduğuna inandığını 

görüşme, gözlemler sonrasında tespit etmişlerdir. Bunun yanında yapılan işte insanın kendini 

değerli hissetmesi, yapılan işten alınan hazzın kazanılan ödülden daha mutlu ettiği yapılan 

araştırmalarla tespit edilmiştir. İşte bunların hepsi kişinin akışta olduğunu hissetmesi olarak 

tanımlanmıştır.  

  Kendinizi akışta hissettiğiniz zaman odaklanmanın ‘ an’ da olmanın hazzını yaşarsınız. Akış 

aynı zaman da insanın yaptığı iş ve beceri düzeyi arasındaki dengeyi oturtmasıdır. İş ve beceri 

düzeyi arasındaki dengeyi oturtabildiğiniz de akışta olmayı başarırsınız. Çünkü işin zorluk 

derecesi ile o işi yapma becerimizin dengesi içsel motivasyonumuzu tetikleyen önemli bir 

kıvılcımdır. Kişi hiç zorlanmadığında ya da çok zorlandığın da akış hali zorlaşıyor. 

Sürdürülebilir motivasyondan söz edilemiyor. Buradaki kilit nokta kişinin kapasitesine 

uygun süreçlerin yapılandırılmış olmasıdır. 

  Kişi kapasitesinin biraz üzerindeki iş ile uğraşırken gösterdiği performans motivasyon 



çıtasının en yüksek olduğu andır. Beceri düzeyinin biraz üzerindeki uğraş ve denemeler kişiyi 

akışta tutmaktadır. İşin kolaylığı yetkinliğin ve yeteneğin altında olması kişiyi isteksizliğe 

ilgisizliğe sürüklerken yapılan işin çok zor olması seviye ve yeteneğin üzerinde olması kaygıyı 

hatta tükenmişlik duygusunu da tetikleyebilir.  

  Hangi sektörde olursanız olun bir işi yaparken kişinin kendi içine dönmesi, duygularını 

kazıyarak altına bakması gerekir.  Altta yatan duyguların anlattıkları esas olandır. Yaptığınız iş 

kapasitenizin çok mu altında, çok mu üzerinde, sizi çok mu zorluyor? Gerginlik, kızgınlık, 

sıkılma hissi mi veriyor? Yeni bir şeyler öğreniyor musunuz? Sürekli tekrar eden bir döngüde 

misiniz? Bunların hepsi size akışta denge ilkesi ile ilgili ipuçları verecektir. 

  Herkesin uğraş alanındaki veya yaşamsal alandaki akış alanı farklıdır. Kimi müzik dinlerken, 

kimi birçok parçayı dağıtıp  tekrar bir araya getirirken, kimi yeni bir şeyler keşfederken, kimi 

dans ederken, kimi bir dağa tırmanırken akıştadır. Ama bu kendiliğinden ortaya çıkan bir 

durum değildir. Kişi ne zaman akışta olduğunu deneyerek yaşayarak bulur ve öğrenir.  İnsanın 

kendi akış alanını keşfetmesi kendisine verdiği değerdir. Kişi birçok alanda kedini 

deneyimleyebilir. Farklılıklar, farklı deneyimler akışta olduğu alana katkı sağlayacak 

öğrenmelere olanak sağlayabilir. Sunulan seçeneklerle kendi seçeneklerinizi dikkatte almanız 

akışa girmek için zemin hazırlar. Zaman zaman kendinize içsel konuşmalar yapmanız 

performansınızı artırmak için iyi bir yöntemdir. 

  Kişinin kapasitesinin üzerindeki işleri kolaylıkla yapabilmesi, motivasyonunu yüksek 

tutması için yaptığı işi küçük küçük bölümlere ayırması     önemlidir. Önümüzdeki işi küçük 

parçalara bölmek motivasyonu artıran bir etken olmak ile beraber kişiyi akışta tutan etkili 

yöntemlerdendir. İş sonunda küçük puzzle parçalarının bir araya getirdiği kocaman resmi 

gördüğünüzde bu işi nasıl yaptığınıza dair yaşadığınız şaşkınlık bir sonraki işin, aşamanın 

motivasyonunu da beraberinde getirmektedir. 

  Kendini gerçekleştiren potansiyelini yeteneğe dönüştüren kişilerin hayatlarına baktığınızda 

hayatlarındaki anlam arayışını keşfettiklerini, akışta olduklarını görebilirsiniz. Akışta olan 

kişi yaptığı işle bütünleşmektedir. 

  Akış, hayatın her anında ve aynı zamanda her yaşta önemlidir. Örneğin çocuklar serbest 

oyun ortamında akışa girerler. Serbest oyunda çocuğun doğal olarak neye yöneldiğini 

gözlemleme fırsatı buluruz. Sürekli olarak verilen yapılandırılmış oyunlarda çocukların akışı 

yaşama olasılığı düşüktür. Serbest oyunda akışa giren çocuk istediğimi yapabilirim 

keşfedebilirim, duygusunu yaşar ve zamanı unutur. Yoğun bir   şekilde ve içten odaklanır. 

Yetişkinlerde de bu böyledir. Kendilerini keşfetmeleri, zamanı unuttukları odaklanabildikleri 

anları akışta olmaları için bulmaları gereklidir. 

  Bir zihin taraması yapalım en son kendinizi iyi hissettiğiniz ve sizin için anlam ifade eden 

anları hatırlamaya çalışın. Belki asıl anlam ve motivasyonunuz orada gizlidir. İçten gelen 

motivasyon ile anda olmak, çalışırken çalışıyormuş gibi hissetmemek tutku duyduğunuz alan 

için zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek akış içinde olmaktır. 

   Anda olabilmek ve akışta kalabilmek dileğiyle … 
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