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Sözdeyetkenlik sendromunun ortaya çıkış nedenleri:

4- Değiştirilebilecek ve Değiştirilemeyecek Şeyleri Kabul Etmek :  Her insan biricik ve tektir.
Kendine ait özellikleri vardır. Önemli olan insanları olduğu gibi kabul edebilmektir.  Kimi anne babalar
çok aktif ve girişken bir kişiliğe sahiptirler.  Ama çocukları ağırkanlı ve içine kapanık olabilir. Bu noktada
anne baba çocuğu hep acele etmesi girişken olması için zorlayabilir. Çocuk büyüdüğünde de her zaman
aceleye getirildiğini hissedebilir.  Önemli olan değiştirilemeyecek olan özellikleri olduğu gibi
kabul etmektir.

Aşil Yunan Mitolojisi’nde ölümsüz görünen ve her savaşı kazanan bir kahramandır. Annesi bir su perisi
babası ise cesur bir kahraman olan Kral Peleus’tur ve bir ölümlüdür. Su perisi olan annesi Aşil’in
ölümsüzlüğünü garanti etmek ister ve onu dünyanın altında akan ve insanlara ölümsüzlük veren Styx
nehrine daldırır. Bu şekilde Aşil’in bedeni annesinin tuttuğu topuğu dışında ölümsüz olur. Güçlü
ölümsüz kahraman görünen Aşil’in en büyük gizli kusuru, ona zarar verebilecek tek yer olan topuğu

olarak kalır.

Günümüz dünyasında Aşil Sendromu’na yakalanmış insanlar, başkaları tarafından, olduklarını
hissettiklerinden çok daha yetkin görülürler. Çalışmak için gerekenden daha fazla enerji harcar ve
gerginlik yaşarlar veya başarılarıyla kendilerine güvenlerini kazanmak yerine bitkin düşerler, güçsüz
kalırlar. Kendi “Aşil topukları” olduğunu hissettikleri şeyleri gizlemek için savunmalar geliştirebilirler.
Bu savunmalar sonuçta sınırlamalar ya da gereksiz engeller olabilirler. İnsanların bu durumuna şiirsel
olarak Aşil Sendromu dense de psikoloji alanında kullanılan teknik terim sözdeyetkenliktir. 

Sözdeyetkenlik, belli bir alanda kişinin kendi hakkındaki düşük değerlendirmesi ile başkalarının onun
hakkındaki yüksek fikirleri arasındaki büyük farkı ifade eder. Yani bir alanda kendinize güveniniz ile aynı
alanda yetkinliğiniz hakkında başkalarınca yapılan değerlendirme arasında bir uyumsuzluk olduğunda
sözdeyetkin sayılırsınız. İç ve dış değerlendirmeler farklı ya da çelişkili olduğunda rahatsızlık ve sıkıntı
yaşanır. Bu açıdan bakıldığında Aşil Sendromu çok yaygın rastlanan bir sorundur. 

Yetkinlik karşılaşılan bir işle hem öznel yani kişinin kendisinin değerlendirdiği şekliyle hem de nesnel
yani başkalarınca değerlendirildiği şekliyle başa çıkabilmek demektir. Yetkinlik kendinize güveninizin
performansınızla uyumlu olmasıdır. Kişinin kendi yetenekleri ve yeteneksiz olduğu konularla ilgili
gerçek bir değerlendirme yapmak için gereken bilgiye sahip olması anlamını taşır. Yetkin olmamak ise
belli bir alanda iyi performans göstermeyi henüz bilmediğiniz anlamına gelir. Sözdeyetkenlik,
bir kişinin kendi yargısına göre yetkin olup olmadığı konusunda belirsizlik olduğu zaman ortaya çıkar.
Bir öğrenci sınava çok iyi hazırlanmasına rağmen kendini yeterince iyi hazırlandığından emi
hissetmediğinde gerçekten yetkin değildir. Yetkin olmamanın kabulü öğrenmeye başlamanın mümkün
olduğu anlamına gelir. Aşil insanının kusuru, kendini iyi değerlendirememesi ve sıklıkla iyileşmeye karşı
direnç göstermesidir. Kişinin kendi alanında bir beceriyi veya tavrı kazanmaktan ve bilgi edinmekten

önemli ya da önemsiz bir şekilde kaçınması söz konusudur.

1-Anne Babanın Talepleri : Ebeveynlerin isteklerinin gerçekçi olmaması, çocuğu cezalandırmaları
veya yönlendirmeleridir. Çocuklar gereken temeli veya desteği almadan çok yüksek beklentilere
ulaşmak zorunda kalabilirler. Bu durumu yaşayan çocuklardan “ Annem benden her şeyi yapabilmemi
ve de mükemmel yapmamı bekler.”  cümlesini çok sık duyabilirsiniz. Bu bir açıdan olumlu görünse de
yapması beklenen beceriler çocuğun yeteneklerine uygun olmayabilir. Ebeveynler kendi yaşamlarındaki 
başarısızlıklarını ve düş kırıklıklarını tolere edebilmek için çocuklarını zorlayabilirler. 
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1-Dışardakiler tarafından değerlendirilen yetkinlik veya niteliklilik ile kişinin içinde yaşadığı yetkinlik
    arasında “Ben bir sahtekarım” hissine yol açan bir uyumsuzluk 
2- Var olan bir işi yapmadan önce yersiz bir endişe veya telaş 
3-İşi tamamladıktan sonra yersiz bir sıkıntı veya bitkinlik 
4-Bir işi tamamlayınca bitirdiği ve başardığı için tatmin duygusu yaşamak yerine kurtulduğu için
     rahatlamak 
5-Yapması gereken diğer bir duruma herhangi bir başarı duygusu taşıyamamak 
6-Aslında yetersiz olduğu düşüncesinin ortaya çıkarılmasından, utandırılmaktan ve aşağılanmaktan
     bilinçli veya bilinçsiz olarak sürekli korkmak 
7-Diğer insanlara duyulan rahatsızlığı anlatmayı istemek ama zayıf veya dengesiz görülmekten korku
    duymak

 

 

Aşil Sendromunun (Sözdeyetkenlik) Özellikleri:

Aşil Sendromunun İyileştirilmesi :

2-Yaşamın Nasıl Yaşanacağına İlişkin Çocuklukta Verilen Kararlar : Çocuklar yaşamlarını nasıl
süreceklerine veya dünyada neler yapacaklarına ilişkin kararlar verirler. Bu kararlar, anne babaların tehdit,
ihmal, ödül veya ceza yoluyla çocuğa zorla kabul ettirdiklerine uyabilir de, uymayabilir de. Hepimiz
hayatımızın çeşitli dönemlerinde heyecan, hassasiyet, hatta gizli bir sevgi gösterdiğimiz için utanmış
ya da düş kırıklığına uğramışızdır. O zaman yaptığımız şeyi tekrar yapmamaya karar vermiş olabiliriz.
Küçük B koşarak gelir ve annesine “Ben çok güzelim herkes beni seviyor” der. Annesi yüzünde alaycı bir
ifade ile “Bunu nereden çıkardın?” diye sorar. Küçük kız bu andan itibaren kendisinin güzel olabileceği ile
ilgili inancını kaybeder. Çünkü annesinin alaycı tepkisi kendisini algılayışı ile ilgili duygularını

zedelemiştir. 
3-Eğitimin Yanlış Biçimde İdare Edilmesi : Bazen öğretmenler fark etmeden öğrencilerinin üzerinde
olumsuz izler bırakabilirler. Çok sevdiği ve önemsediği öğretmeninin ne kadar çalışırsa çalışsın başarılı
olamayacağını söylediği Y kendisinin hayatta göstereceği tüm başarıları yetersiz bulabilir. 

 4-Toplu Güçler : Kültürümüzde hepimiz üzerinde etkili olan, bizleri sürekli daha zengin, daha zayıf,
daha genç, daha akıllı, daha açıkgöz olmaya zorlayan son derece etkili güçlerdir. Etrafınızda sürekli
maruz kaldığınız reklamlar, herkesi gerçekçi olmayan idealleri istemeye ve eğer bunlara ulaşamazsa
kendini mutsuz, başarısız hissetmeye neden olabilir.  Bir diğer güçte abartılı anlatılan kahramanlık ve 
başarı hikayelerinin etkisinde kalarak onlar gibi olma çabası içine girerek sonunda hüsrana uğramaktır.

5-Arketipler : Bilinçdışımızın içinde, derinlerde kişisel olabilecek, ama toplum psikolojisi tarafından
ortaya atılan ve kendi öykünüz gibi benimseyebileceğiniz, hazır modeller vardır. Bunlar arketip
modelleri, imgeler veya eğilimler olarak bilinir. Aşil efsanesi de sendromun tamamına yakınını içinde
toplayan bir arketip olabilir. Burda önemli olan ideal bir arketip modeli bulmak yerine kendi öykünüzün

yazarı olmaktır.

1- Kabul veya İtiraf Etme : Öncelikle Aşil Sendromu’nun özelliklerinin sadece sizde olmadığını birçok
kişinin de bu sorunu yaşadığın kabul etmek gerekir. Böylece aslında anlaşıldığınızı görerek, içinde
bulunduğunuz sıkıntılı durumu kabul ederek de rahatlayabilirsiniz. Başa çıkmanın ilk önemli adımı
sendromu tanımak ve kabul etmek, bir ya da bir kaç kişiye anlatmaya istekli olmaktır. Anlatıp

paylaştığınızda sırtınızdan bir yük kalkmış gibi olur.
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2- Utançla Yüzleşmek : Çok uzun bir süredir saklamakta olduğunuz güçlükleri insanlara anlatmaktan
kaçınmanızın en önemli nedenlerinden biri, alay konusu olmak ve küçük düşmekten korkmanızdır.
Aşil Sendromu’nu değiştirmek için yapamadıklarınızı anlattığınızda insanların ne diyeceğini

düşünmekten vazgeçmelisiniz.

3- İnanılmak ; Her çocuk doğruyu söylediği halde kendisine inanılmadığı bir durumda kalmıştır.
Aynı zamanda çoğu çocuk bir şeyi bilmediği için utandırılmıştır. Küçük E annesinin mutfaktaki
yardımcısıydı. Beraber bir şeyler pişirmeye bayılırdı.   Kendisini annesinin bir uzantısı gibi hissediyordu
ve annesinden kimseye bağımlı olmaması, yardım istememesi gerektiği yönünde pek çok mesaj almıştı.
Bir gün mutfakta kek yaparlarken  annesine “Yumurta neden keke konur?” diye sordu. Annesi sevgi dol
 “Bunu tabi ki biliyorsun” dedi.  E annesinin sevgisini ve kendi gözündeki imgesini kaybetmemek için
tekrar soru sormamayı ya da bilmediğini söylememeyi çok çabuk öğrenmişti.  Bu küçük bir olay gibi
görünebilir. Ama E’nin yaşamı boyunca  yardım istemeden ve herhangi birinin onun öğrenmesi, yardım
ya da destek olarak alması gereken şeyleri bilmesine izin vermeden,  kendi başına mücadele etmesine

yol açan bir modelin tohumları atılmış oldu. 

4- Değiştirilebilecek ve Değiştirilemeyecek Şeyleri Kabul Etmek :  Her insan biricik ve tektir.
Kendine ait özellikleri vardır. Önemli olan insanları olduğu gibi kabul edebilmektir.  Kimi anne babalar
çok aktif ve girişken bir kişiliğe sahiptirler.  Ama çocukları ağırkanlı ve içine kapanık olabilir. Bu noktada
anne baba çocuğu hep acele etmesi girişken olması için zorlayabilir. Çocuk büyüdüğünde de her zaman
aceleye getirildiğini hissedebilir.  Önemli olan değiştirilemeyecek olan özellikleri olduğu gibi

kabul etmektir.

5- Yetkinlik Alanlarını Belirleme : Yetkin olmadığınız veya sözdeyetkin olduğunuz alanları belirlemek,
bu yetkinlikleri kazanmanın sonuçlarını ve yetkinlik kazanma sürecini öğrenmek, gözden geçirmek ve
anımsamak için yaşamsal önem taşır. Öncelikle kazandığınız başarılara ve bir başka  harekete geçme 
aşamasında, başlangıç noktası oluşturmak üzere yaptığınız istendik değişikliklere değer vermekle ve

onları onaylamakla başlamanız çok önemlidir.

6- Geçmişi Affetme : Geçmiş geçmişte kalmıştır. Tabi ki geçmişi sorgulayacaksınız . Bu çocukluk
döneminde yolunda gitmemiş olan şeylerden dolayı, kızgınlık ve öfke duyulmaması ve ya incinilmemesi
gerektiği anlamına gelmez. Ama bir noktada bunlar aşılmalı ve kim olduğunuz, kim haline

geldiğinizin sorumluluğunu almanız gerekir. 

7- Geçici Beceriksizliğe Hoşgörü Gösterin : Beceriksizliğin veya kendini beceriksiz hissetmenin
etkin  öğrenme sürecinin çok önemli ve kaçınılmaz bir işareti  olduğunu anlamalısınız. Öğrenme
sürecindeki  düş kırıklığına nasıl tepki verdiğiniz, bu süreci sıkıcı ve yersiz bir zaman israfı  olarak
görmenizle, öğrenme  döngüsünde gerekli ve önemli bir devre olarak  görmeniz arasındaki farkı
oluşturabilir.   Kendinizde ve başkalarında bu tür bir hoşgörü geliştirmeli ve insanların ilk hatalarını

yapmaları için anlayışlı bir tutum sergileyebilmelisiniz.

8- Başkalarının Sizi Öğrenirken – Çabalarken Görmelerine İzin Verin : Her şeyi kimsenin bilmesi
mümkün değil. Lütfen tahtınızdan inin ve insanlara bilmediklerinizi net olarak söyleyin. Onların da size

öğretecekleri şeyler mutlaka vardır.

9- Mükemmel Olma Gereksiniminden Ümidinizi Kesin :  Böylece kendiniz hakkında  çok daha iyi
hisler beslemeye  başlarsınız.  Öyle ki dışarıdan  zorla kabul ettirilen standartların yükünden kurtularak
rahatladığınız o anda zaten mükemmel olmuş olursunuz. Aslında şunu unutmamak gerekir

mükemmellik kime göre neyi ifade eder.

10-Korkuya İsim Verin : Korkularınıza isim vererek onları netleştirerek neden korktuğunuzu
nesnelleştirin. Böylece, en büyük korkularınız ki bunların hepsi gerçekleşecek diye  bir kesinlik yok,
karşılaştığınızda da kendinizi duygusal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan hazırlamış olursunuz.
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Kaynak : -Petruska Clarkson, Çev. Semra Kunt, 'Aşil Sendromu' HYB Yayıncılık, 1999, Ankara 
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11- Konunun Kökenine İnin : İçinizdeki utanma duygusunun  kökenine inin, nereden ve nasıl
başladığını anlamaya çalışın.  Utanma duygusunu inceleyin bunu bir çok kaynaktan yapabilirsiniz.
İnsanların utandıkları zaman neler yaptıklarını gözleyin. İnsan olmaktan ya da değerlerinden bir şey
kaybetmediklerini göreceksiniz. Utancın köklerini temizleyin, kendi dünyanızdaki utandırma
düzenekleri ile yüzleşin.  Hem kendinizi hem de  başkalarını utanca karşı korumak  için beceriler geliştirin.


