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ODAKLANMA ÜZERİNE 

SEBEPLER VE TAVSİYELER 

Kimi zaman basit bir yazıyı 

anlamak için defalarca okuruz. Ya da bize 

söylenen basit şeyleri anlamak için tekrar 

ettirdiğimiz olur. Halbuki başarının ve 

ilmin arkasındaki sayılı sebeplerden belki 

de en önemlisi “dikkat”tir. Dikkat 

eksikliği yüzünden kitap okumada verim 

alamama, çalışılan derslerin fayda 

etmemesi, derslerin, seminerlerin ya da 

sohbetleri takip etmede zorlanma gibi 

problemler yaşayan ve bu durumdan 

rahatsızlık duyan fertler için odaklanma 

üzerine çeşitli tavsiyelerden 

bahsedilebilir. Odaklanma ve algı 

problemleriyle alakalı tavsiyelere 

geçmeden önce bu durumun sebebini 

incelemek gerekir. 

Dikkat dağınıklığı ya da 

konsantrasyon eksikliği diye 

adlandırabileceğimiz durumun sebebi, 

fizyolojik düzeyde beynimizin paralel 

işlemler yapması, psikolojik düzeyde 

anksiyete gelgitleri ve ruhsal düzeyde 

çalkalanmadır. Odaklanma probleminin 

sebepleriyle alakalı bazı postülalar 

tanımlanabilir: 

 

1. Bir işin önemi kişiye ve zamana göre değişir. Kişinin zaman ayırdığı işlerin önemi 

objektif değildir, sübjektiftir. Yani kişinin verdiği “önem” o işin o kişinin gündemindeki 

sıralamasını belirler. Bunun yanında bir kişinin bir işe verdiği önem o işi arzu etme 

derecesi ile orantılı olsa da her zaman doğrudan belirlenmez. Bazen fert çok arzu 

etmediği halde gerektiği için yapılan çok önemli işler olabilir. Bunun yanında normal 

şartlarda aynı öneme sahip iki işten aciliyet derecesi birinin önemini daha çok arttırır. 

2. İnsan işlerini önem sırasına göre yapar. Aciliyet ve arzu edilme derecesi işin içine 

katılarak belirlenen önem sırası, yapılan işlerin sırasını gösterir. 

3. İnsan beyninde bilinçaltı çalışan bir alarm mekanizması vardır. İnsan bir işi 

aciliyetinden ötürü yaparken, yapması gereken sıradaki işler beyin tarafından sürekli 

hatırlatılır. Bu ise mevcut yaptığı işlerdeki dikkatini dağıtır. 

4. Bilinçaltı, el altındaki muhtemel yapılabilecek işleri insana hatırlatarak sürekli tavsiye 

edebilir. Bu durum da dikkat dağıtıcı faktörler arasındadır. 
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Bu postülaların doğruluğu varsayıldığında bir işe pür dikkat ile odaklanmak için 

şunları yapmak gerekir:  

a) Odaklanmak istediğimiz işin önemini bilmek ve kendimize hatırlatmak. Bu 

sıklıkla kullanılan tabiriyle motivasyonun kendisidir. Bir işin önemini hatırlamak için, bu 

iş yapıldığında ve yapılmadığındaki neticeleri tefekkür edilmeli, bu neticelerin ne kadar 

arzu edildiği ve ne kadar kaçınmak istendiği, temrinler ile vurgu yaparak düşünülmeli. 

Burada önemli olan farkındalıktır. Fert bu maksatla nörolinguistik programlama gibi 

yöntemlerden istifade edebilir. 

b) İşlerin aciliyeti düşünülmeli. Bunun da farkında olunmalıdır. O iş 

geçiştirildiğindeki neticeler de düşünülebilir. 

c) Beyindeki bilinçaltı alarm sistemi kapatılmalıdır. Beyindeki alarm sistemi 

çalıştıkça bir işe konsantre olmak çok zordur. Bu alarm sistemini kapatmak için ise 

dışarıdan bir alarm sistemi elde etmek gerekir. Mesela odaklanma problem olan bir kişi bir 

ajanda tutabilir. Katılmak istediği seminerleri, ders saatlerini, randevuları kafasına yazıp 

herbiri için bilinçaltı alarm oluşturmaktansa, bir ajandaya yazıp, mekanik ya da elektronik 

bir alarm sistemi kurabilir. Bazı web siteleri ve programlar bir takvim tutup hatırlatma 

yapma maksadıyla kullanılabilir. 

d) Bir işe konsantre olmak, yapılabilecek tüm alternatif işlerden kurtulmayı 

gerektirir. Yemek yemek, internete girmek, başkalarıyla konuşmak, televizyon izlemek vs. 

gibi ihtimallerin bulunduğu bir ortamda başka bir işe konsantre olabilmek özel yetenek ve 

ekstra gayret ister. Bu yüzden iş yaparken tüm bu ihtimallerden kurtulmak gerekmektedir. 

Mesela evde internetin, televizyonun, buzdolabının bulunduğu bir ortamda ders çalışmak 

ile kütüphanede bilgisayarın getirilmediği, yemenin ve birileriyle konuşmanın yasak 

olduğu bir ortamda ders çalışmak arasında çok ciddi verim farkı vardır. Kitabı internetten 

okumak ile internetin ve başka yapacak şeyin olmadığı, mesela kitap okuma kampı gibi, bir 

ortamda okumak arasında da dağlar kadar fark olduğunu tecrübe edebilirsiniz. 

Eğer bir işi yapmak için ortam 

değiştirmek mümkün değilse, o halde 

kendinize çeşitli kurallar koymanız 

tavsiye edilebilir. Mesela fert kendi 

kendine “bir saat boyunca yemek yemek, 

konuşmak, internete girmek, televizyon 

açmak yasak” gibi kurallar koyabilir. Bu 

yöntem birçok insan için işe yarasa da bazı 

fertler istenen seviyede kendi kararlarına 

saygı duymuyor olabilirler. Kendilerine 

saygı duymamayı özellikle tercih edenler, 

bu kurallara uymayı hakka saygı olarak 

görebilirler. Çok daha etkili olan başka bir 

yöntem de grup halinde yani cemaatle iş 

yapmaktır. Mesela okumak istiyorsanız, 

1-2 kişi daha bulmak ve bu kişilerle 

beraber okumak çok daha kolay olacaktır. 

Ders çalışmak için de aynı taktik 

uygulanabilir. Burada önemli olan bir 

husus en az iki kişi bulmaya ve çoğunluk 

oluşturmaya özen göstermektir.  

Bazen de odaklanma probleminin 

biyolojik ya da psikolojik patoloji 

durumlarıyla irtibatı mevcuttur ki bu 

durumda yapılması gereken uygun bir 

doktora gitmektir. 
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İNSANIN MERKEZLERİ VE 

ODAKLANMA 

İnsanda genel olarak kabaca dört 

merkez vardır: 

1) Refleksif merkez 

2) Duygusal merkez 

3) Rasyonel merkez 

4) Fiziksel merkez 

Bu merkezlerin çevreye tepki 

hızları farklıdır. En hızlısı refleksif 

merkezdir. Bu yüzden refleksif merkez 

anlık olarak ne duygusal ne zihinsel ne de 

fiziksel olarak engellenebilir. Öte yanda 

bu merkez uzun vadede eğitilebilir. Aynı 

şekilde duygusal tepki de hızlıdır. Bunu 

da akli olarak anlık engellemek yahut 

manipüle etmek çok zordur. Yine uzun 

vadeli eğitim gereklidir. Akli tepkiyi de 

fizik şartlarıyla anlık engellemek çok 

zordur. Ama uzun vadede kişinin 

bulunduğu ortam değiştirilerek akli tepki 

de değiştirilebilir. 

Bu merkezler birbirlerine sebep-

sonuç zinciriyle bağlıdırlar ama tavuk mu 

yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar 

sorusu gibi dairesel bir nedensellik vardır. 

Mesela biri size hakaret mi etti, henüz 

rasyonel merkez devreye girmeden ilk 

olarak refleksif merkeziniz o anda nasıl 

hissedeceğinizi, o da nasıl düşüneceğinizi 

belirler. Nasıl düşüneceğiniz de nasıl 

hareket edeceğinizi belirler. Evet, kısa 

vadede yumurta tavuktan çıkar. Fakat, 

uzun vadede her tavuk yumurtadan 

meydana gelir. O yüzden düşünce 

sıhhatimiz, uzun vadede nasıl hareket 

etmeyi seçtiğimizle, duygusal dengemiz 

uzun vadede nasıl düşünmeyi seçtiğimiz 

ve hayata bakış açımızla, refleksif 

tepkilerimiz de uzun vadede eşya ve 

hadiselere nasıl duygusal anlam 

yüklediğimizle şekillenecek, daha 

doğrusu eğitilecektir.  

Bu sıralama bilinmediği ve bu 

farklı merkezlerin hususiyetleri idrak 

edilmediği takdirde odaklanma ve algı 

konularında yanlış çıkarımlar yapmak ve 

gelişim için boşa çaba sarf etmek 

kaçınılmazdır. 

Herhangi bir iş yaparken o işin 

hangi merkezlerle alakalı olduğu iyi tespit 

edilmelidir. Daha sonra o merkezleri 

kullanacak başka tüm işlerden 

kaçınılmalıdır. Mesela araştırma yazısı 

yazacak birisi fiziki ve akli merkezlerini 

kullanacaktır. Bu yüzden fizik merkezini 

kullanacak başka bir işle (örn: sürekli bir 

şeyler için kalkıp oturmak) ya da akli 

merkezini kullanacağı başka bir işle (örn: 

proje teslim tarihini düşünüp 

endişelenmek) meşgul olmamalıdır. 

Odaklanma konusunda başka bir 

nokta da şudur: insan bir iş yaparken 

yapabileceği alternatif işlerin çokluğu o 

insanın dikkatini büyük ölçüde dağıtır. 

Zira bilinçaltı sürekli o ihtimalleri hatıra 

getirir ve dikkati başka yönlere çeker. Bu 

yüzden bulunduğumuz çevre şartlarını 

değiştirerek zihni odaklanma sağlanabilir.  

Mesela bir kitabı okuyup anlamak 

isteriz fakat bir türlü 

odaklanamadığımızdan tekrar tekrar aynı 

yeri okuyup durur ve anlamayız. Bu 

durumda ilk olarak zihnimizde alternatif 

olarak ne dönüp dolaşıyor onu tesbit 

etmek gerek. “Bir saat sonra bunu tekrar 

düşüneceğim “ diyerek o meseleyi bir 

kenara not alıp beyindeki alarmı 
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kapatmak gerekir. Daha sonra o 

anlaşılması gereken şeyin gerçekten 

kıymetli olduğunu bilinç altına ispat 

etmek ve onu ikna etmek için gayret sarf 

etmek, ayrıca okumaktan başka bir şey 

yapamayacağımız bir mekâna gitmek 

gerekir. Bu noktada alternatif 

yapılabilecek işlerin kısıtlı olduğu yerler 

dikkatimizi artıracaktır. 

İnsanın bir işi, görevi, hedefi 

başarmadaki en büyük sorunlarından 

birisi süreklilik sağlayamamasıdır. 

Yapılacak işe göre değişse de en genelde 

kişinin bir işi devam ettirebilmesi için 

duygusal, zihinsel ve fiziksel enerjiye 

sahip olması gerekir. Duygusal enerji 

olarak tanımlanan motivasyon esasında 

zihinsel olarak da tanımlıdır. Yani 

rasyonalize edilmiş hedef olarak 

tanımlanırsa zihinsel enerjinin karşılığı 

olur. Fiziksel enerji dediğimiz ise en 

yaygın kullanılan enerji kavramıdır (örn: 

dinç olmak, yorgun ve bitkin olmamak 

gibi) Süreklilik ve odaklanma bu 

enerjilerin yüksek olması, sürekli 

beslenmesi ve bahsi geçen merkezlerin 

hususiyetlerinin göz önünde 

bulundurulmasıyla mümkündür.  
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