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Bu kitap okuyanların pozitif düşünce ile ilgili bilgileri alıp kendi hayatlarına uyarlamaları
amacıyla onlarca insanın emeği ile oluştu.
E-Kitap elinize ulaştığında sevdiklerinizle
paylaşmanızı dileriz.
Keyifle okumalar...
Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü
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Mutluluğun tarifi herkese göre değişir ama mutluluğun ana kaynağının kökeninde
herkes için “sevgi” vardır. Çünkü sevmek herşeyi daha anlamlı kılar, insanın hayata
bakışını değiştirir.
Eşini sevmek, işini sevmek, çocuklarını aileni sevmek, vatanını sevmek, hayvanları
ve doğayı sevmek.... Hayatımızda ne kadar çok sevdiğimiz şey varsa aslında o
kadar mutluyuz demektir. Bu yüzden herkese tavsiyem nefes aldığınız, hayatta
olduğunuz sürece “sevgi” yi hayatınızdan eksik etmeyin, sevdiklerinizin de
kıymetini bilin.

Şenol Şankaya
CEO

İş hayatında da sevginin başarılı olmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Rahmetli babam her zaman bize işimizi, eşimiz kadar sevmemizi öğütlerdi. Eğer
işinizi çok severseniz işinizde başarılı olur hem ailenizi hem de çalışanlarınızı mutlu
edersiniz derdi. Biz de bu anlayışla büyüdük ve bunu hayatımıza tatbik ettik. Her
zaman işimize büyük bir hevesle geldik ve ona dört elle sarıldık. İşimizi hep çok
sevdik, sevdiğimiz için de onu gözümüz gibi koruduk, büyüttük. Şartlar koşullar ne
olursa olsun hep pozitif düşündük ve işimize olan sevgiden ve saygıdan asla ödün
vermeden yolumuza devam ettik.
İş hayatımda yaşadığım her olumsuz durumda da hep “pozitif geleceğe”
odaklanarak ve negatif şeylerin olumsuz etkisinden kendimi uzak tutarak karar
vermeye çalışmışımdır. Eğer hep kötüyü düşünerek olumsuza odaklanırsak başarılı
olma ihtimalimiz zaten çok az. Siz sonucun pozitif olacağına o kadar inanacaksınız
ki ekip arkadaşlarınızda o işin pozitif sonuçlanacağına sizin kadar inansın ve
herkes o işin gerçekleşmesi için elinden geleni yapsın. Zaten birşeyin
gerçekleşmesini ne kadar çok isterseniz o kadar çok çaba sarfedersiniz ve bu
çabalarınız da sizi hiçbir zaman yormaz. İşte burada işimizi sevmenin önemi ortaya
çıkıyor. Çünkü hiç kimse sevdiği için gösterdiği çabadan yakınmaz ve gösterdiği özveri ona zor gelmez. Herkes sevdiğinin iyiliği için elinden geleni yapmaya hazırdır.
Ben de hep bu anlayışla daima işimin başında oldum.
Bu sebeple Yeşim Tekstil’i de sadece kumaş üreten, giysi üreten, ihracat yapan
bir ticari işletme olarak görmüyor, çalışanların üretmelerinin yanısıra sosyalleştiği,
yardımlaştığı, güldüğü eğlendiği bir çalışma ortamı olarak da görüyoruz.
Çalışanlarımızın hayatına mutluluk katan öğelerden biri olabilmek için gayret ediyoruz.
Günümüzün büyük bir kısmını iş yerinde iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Aslında
işimizde ne kadar mutlu ve huzurlu çalışırsak günlük yaşantımızda da o kadar
mutluyuz demektir. Yeşim olarak çalışanlarımızın hayatındaki mutlu saatleri
artırmak için biz de imkanlarımız ölçüsünde neler yapabiliriz sorusunu kendimize
sıkça soruyoruz. Mutlu çalışanların olduğu mutlu bir işyeri herkesin hayalidir...
Bu çerçevede sosyal aktivite kulüp çalışmaları kapsamında kurulan Pozitif Düşünce
Kulübümüzün de firmamıza ayrı bir renk ve mutluluk getirdiğini düşünüyorum.
Kişisel farkındalığı artırmak ve bunu hayatımızda pozitif bir değer olarak ortaya
çıkarmak için de her türlü çabanın çok değerli olduğunu düşünüyorum.
Herkese pozitif duyguların hakim olduğu, yüzünden gülümseme eksilmediği, sevgi
dolu bir hayat diliyorum.
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Geleceğin Şirketleri Pozitif Düşünceye Odaklanacak
Artan rekabet ortamında, başarıya ulaşmanın ve ayakta kalmanın yolları her geçen
gün değişiyor. Bundan birkaç yıl önce, firmalarda pozitif düşünce, duygusal zeka,
sevgi, ait hissetme, empati kurma gibi kavramlar konuşulmazken, günümüzde
yoğun olarak konuşulmaya, irdelenmeye başladı. Firmalar artık çalışanlarını birer
makine gibi görmüyor. Onları sosyal bir varlık olarak gören günümüz kurumları,
başarının pozitif bakış açısı ile hayat bulan ortak güçten doğacak sinerjide yattığını
biliyor. Hatta firmalar, üretim anında ve diğer zamanlarda çalışanlarını aileleriyle
birlikte bu sistemin içine katarak, maksimum verim elde etmenin yollarını arıyor.
Yönetim politikaları oluşturulurken, emir komuta zincirini bir kenara bırakan
şirketler, üretime ilişkin tüm süreçlerde, çalışanların fikirlerine de kulak veriyor. Düşüncelerin özgürce açıklanması, sebep ve sonuçların tüm çalışanlarla
paylaşılması, temel yönetim ilkelerinden birini oluşturuyor.

Dilek Cesur
Kurumsal İletişim Müdürü

Global dünyada, rekabetin acımasız yüzüyle karşı karşıya olan şirketler, işletmeyi
başarıya taşıyacak en önemli kaynaklardan birinin “insan kaynağı” olduğunun
farkında. Artık kurum içi eğitimlerin ağırlık kazandığı, çalışanların yetkinliklerinin
artırılması için topyekün çaba harcandığı bir dönemdeyiz. Bu, başarıların ödüllendirilmesi ve motivasyonun artırılması gibi bir sonucu da beraberinde getiriyor.
Çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyetini; müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyetini doğururken, duyguların ön plana çıktığı yeni dönemde, firmalar “sevgi
şirketleri” dediğimiz bir forma kavuşuyor.
Geçmiş yıllardan farklı olarak, gelecekte pozitife odaklanan “sevgi şirketleri” çok
daha fazla önem kazanacak. Bugün bile bir şirkette alınan ücret kadar, o şirkete
duyulan güven, ait hissetme duygusu, mutluluk ve bağlılık oldukça önem taşıyor.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, orta yaş ve üst grupta çalışanların, büyük oranda
duygusal tatmin peşinde olduğunu ortaya koyuyor. Günümüzde artık duygusal
zeka, IQ’nun önüne geçmiş durumda. Duyguların farkına varmak, empati kurmak, pozitif yaklaşım sergilemek, sosyal ilişkiler kurmak ve motivasyon sağlamak
vazgeçilmez unsurlar haline geldi.
“Sevgi şirketleri”nde topyekün bir işbirliği sergileniyor. Çalışanların pozitif
düşünceye odaklanması için eğitimlere daha fazla önem verilirken, çalışanlar
da “tam müşteri memnuniyeti” konusunda yetkilendiriliyor. Müşterilerle duygusal
iletişim kuran çalışanlar, tedarikçilerini de gerçek iş ortakları olarak görüyor.
Çalışanlar, tedarikçilerle birlikte iş yaparken, ortak değerler doğrultusunda üretim
yapmanın mutluluğunu paylaşıyor; tedarikçiler de ürettikleri üründe en iyi hizmeti
sunmaya çalışıyor. Tüm çalışanların tedarikçi ve müşteriye karşı aynı duygu ve
inançla yaklaştığı bu şirketlerde, ekonomik baskılara karşı direnç de artıyor.
“Sevgi şirketleri”, sosyal sorumluluk konusunda da duyarlılık gösterip, pozitif
yaklaşım gösteriyorlar. Çalışanlarına, müşterilerine ve bulundukları çevreye karşı
maksimum fayda sağlamayı hedefleyen bu şirketler, toplumun, rakiplerinin ve
uluslararası arenadaki işletmelerin gözünde değer kazanıyor. Son yıllarda birçok
firma, reklam projelerinden çok, sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz
ettirmeye başladı. Firmalar, üretim sürecindeki tüm tarafları sosyal sorumluluk
projelerine dahil ederek, toplumun kanayan yaralarına da merhem oluyor. Böylece
firmanın çalışan memnuniyeti ve müşteri memnuniyetine, toplumda yarattığı pozitif
etki de eklenmiş oluyor.
Günümüzde varlığını sadece üretimle sürdüren, toplumdan kopuk işletmelerin
başarı şansı kalmadı. Artık firmaların topluma verdiği sıcak mesajlar, yarattığı katma değer, sempatik ve sevecen yaklaşımları daha fazla anlam taşıyor. Şimdiden
görülüyor ki, gelecek pozitif düşünceye odaklanan “insancıl şirketler”in olacak.
Hissedarları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplumun tüm kesimleriyle
pozitif sinerji yaratarak sevgi zinciri oluşturarak faaliyet gösterenler başarıya
ulaşacak. Yeni dönemde duygulara hitap etmek, çalışanları pozitife odaklamak
daha büyük anlam taşıyacak. Kuralcı ve baskıcı şirketlere oranla, pozitife
odaklanan “sevgi şirketleri” en dayanıklı şirketler olarak kalacak.
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Nergis Holding kurucusu Şükrü Şankaya önderliğinde, bundan yıllar evvel “Önce
İnsan” ilkesiyle kurulan ve kuruluşundan bu yana insan mutluluğuna önem veren
Yeşim Tekstil, pozitif psikoloji ve pozitif düşünce ile ilgili gelişmeleri yakından takip
eden bir firma. Firma, her geçen gün bu konuda ciddi adımlar atarak, duyguları
rehber alan bir yönetim anlayışı benimsedi. Gelecekte tüm “sevgi şirketleri”nde
olduğu gibi, Yeşim Tekstil’de de duyguları önemseyen, başkalarının ihtiyaçlarına
duyarlı, pozitif düşünerek kendini ve çevresini motive eden, sosyal ilişkileri kuvvetli
kişiler, enerjileriyle diğerlerine liderlik edecek.
Bu doğrultuda Yeşim Tekstil bünyesinde 2009’da kurulan Pozitif Düşünce Kulübü,
firma çalışanlarının sosyal hayatına yön veren sosyal aktivite kulüplerinden
biri. Kulüp, Yeşim çalışanlarının bireysel düşünce yönünü olumluya çevirecek
çalışmalar yaparak, kolektif düşünceyi de olumluya çevirmeyi ve gerçekleştirdiği
organizasyonlarla mutlu insanlardan oluşan bir firma yaratmayı hedefliyor. Pozitif düşünceyi var olan herhangi bir şeye olumlu değer katmak olarak tanımlayan
kulüp, bireylerin düşünce kalıplarını, iletişimde seçtikleri sözcükleri, yaklaşımlarını
pozitife çevirecek çalışmalar yapıyor. Çalışanlarını pozitif düşünmeye davet eden
Yeşim Tekstil’e göre de başarının ve mutluluğun yolu pozitif düşünceden geçiyor.
Dünyada birçok olumsuz gösterge varken pozitife odaklanmak, Yeşim Tekstil’in
kurumsal duruşuyla da birebir örtüşüyor. Firma kendini sadece üretim ve ihracat yapan bir ticari işletme olarak görmüyor; çalışanların, üretmenin yanı sıra
sosyalleştiği, yardımlaştığı, güldüğü, eğlendiği bir çalışma ortamı olarak da
görüyor. İşte bu düşünce ile oluşturulan Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü, Yeşim
Tekstil çalışanlarının pozitif düşünce konusundaki kişisel farkındalığını artırıyor,
eğitiyor, yönlendiriyor.
Günümüzün çok büyük bir kısmını, iş yerinde iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Birey
olarak mutluluğumuzun temel ögelerinden birinin iş saatlerini nasıl geçirdiğimizle
doğrudan bağlantılı olduğunu biliyoruz. Gün boyu ne kadar mutlu ve huzurlu
çalışırsak, günlük yaşantımızda da o kadar mutlu oluyoruz. Son yıllarda insan
mutluluğuna odaklanan pozitif psikoloji çok gündemde. Tüm dünyada zihinle beden
arasındaki etkileşim dikkate alınarak, bireyi mutluluğa götürecek pozitif düşüncenin
yöntemleri sorgulanıyor, araştırılıyor, tartışılıyor. Farklı kültürlerden uzmanların
birleştiği ortak nokta ise şu : “Mutlululuk elimizde; zihnimizde, düşüncemizde.” Mutlu olmak için yapılması gereken tek şey ise negatif düşünceleri pozitif düşüncelerle
yer değiştirmek.
Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü de pozitif bakış açısı konusunda, bireyden yola
çıkarak, önce kişisel farkındalığı, sonra da firmanın farkındalığını artırmayı
hedefliyor. Kulübün nihai hedefi ise Yeşim’in sınırları dışında da bu farkındalığı
oluşturmak... Bu çalışmalar sayesinde, bireyden başlayan pozitif yaklaşımı
etkileşim içinde olduğu, tüm insanlara ulaştırarak tüm olumsuzluklarla daha kolay
baş edebilecek ortamlar yaratmak.
Bu farkındalığı oluştururken de hedef kızgınlık, endişe, üzüntü ve korkulardan
uzak bir hayat yaşamak, bu duyguları yok saymak değil, pozitif düşünce ile bu
olumsuz duygularla nasıl başa çıkılacağını öğretmek. Pozitif olmak demek duygulardan kaçınmak anlamına gelmiyor. Her şeyin her daim hep olumlu, güzel, uyumlu
olması mümkün değil. Dünyada iyi ve kötü bir arada. Pozitif psikoloji ve düşünme
sistemi her tür duyguyu kabul etmeyi ve onlarla nasıl başa çıkılması gerektiğini
daha iyi anlatmaya yardımcı oluyor.
Pozitif düşünceye odaklanırken hedef kızgınlığı tamamen sistemimizden
çıkarmak değil, kızdığımızda nasıl davranmamız gerektiği konusunda kendimizi
eğitmek. Üzüldüğümüzde ağlamamak değil, üzüntümüzü hafifletmek için neler
yapabileceğimizi bilmek. Endişelendiğimizde hiç endişelenmemiş gibi yapmak
değil, endişelerimizden kurtulmak için neler yapmamız gerektiği konusunda
gelişmek olmalı.
İyi ve pozitif düşüncenin yaydığı olumlu enerjinin dönüp dolaşıp yeniden sizi
bulacağı fikri de geçmişten günümüze kadar gelen bir anlayış. Yunus Emre ve
Mevlana’nın yazıları ile Hayyam’ın rubaileri de pozitif düşüncenin getireceği
mutluluğa işaret ediyor.
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Mevlana;
“Kardeşim sen düşünceden ibaretsin
Geriye kalan et ve kemiksin
Gül düşünürsün, gülistan olursun
Diken düşünürsün dikenlik olursun” diyerek bu düşünceyi özetlerken Ömer
Hayyam’da;
“Gönlüm aranıp dünleri feryat etme
Kan almak için yarınlar icat etme
Dünler düş olup gitti, yarınlarsa hayal
Cahilce şu gerçek günü berbat etme” diyerek insanları pozitif düşünmeye davet
ediyor.
Doğada, evrende her şey karşılıklı etkileşim halinde. Zihinle beden arasında da
böyle bir etkileşim var. Zihindeki olumlu düşünceler, bedende bir takım olumlu
sonuçlar yaratıyor. Mutlu insanların beyninde “endorfin” denilen bir çeşit doğal morfin salgılanıyor. İnsanlar ne kadar mutlu, ne kadar pozitif olursa, fiziksel olarak da o
kadar sağlıklı oluyor, bağışıklık sistemi daha fazla güçleniyor.
Bugün artık başarının ve sağlıklı olmanın yolu da pozitif düşünmekten geçiyor.
Bu iki kelimeyi hayat felsefesi olarak benimseyen insanlar, umudunu, güvenini,
iyimserliğini kaybetmeden kendine güvenen, cesur ve inisiyatif sahibi bireyler
olduklarını çevrelerine hissettiriyor.
Sonuç olarak sağlıklı, üretken ve başarılı bir hayat için yaşam enerjimizi artıran,
“Pozitif Düşünceyi” hayatımızın odak noktasına koymak bize çok şey kazandıracak.
“Siz Gülümseyin, Hayat da Size Gülümsesin”
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Öncelikle hayatı kolay mı zor mu yaşamak istediğinize karar vermelisiniz. Elbette
ki hayat hepimizin karşısına türlü zorluklar, engeller, kolay olmayan sınavlar çıkarır
ancak bir yandan da tutunabileceğimiz, yolumuza devam edebileceğimiz minik
umut tohumları bırakır. Hangisinin peşinden gideceğimiz ise aslında bizim örümüzü
nasıl geçireceğimizin kararıdır. Başlangıçta tüm olumsuzluklara rağmen o küçük
tohumların peşinden gitmeyi denemek böyle yaşamayı alışkanlık haline getirmek
zor olabilir ancak sonrası için mutluluğun anahtarı.

Gülten Pamir
Pozitif Düşünce Kulüp Koçu

Hayat bize ne sunarsa sunsun pozitif düşünmeyi içinde güzellik bulmayı eğer yoksa da inatla aramayı becerebilmeliyiz. Ben inatçı olma özelliğimi bu mücadelede
kullanarak yararlı bir hale dönüştürmeyi deniyorum.
Özel hayatımızda ya da iş hayatımızda bunu tecrübe edecek çokça olay gelmiştir
başımıza. Kendi adıma negatif yaklaştığım hiçbir olayın yolunda gittiğine dair bir
anım yok, aksine olmasını çok istediğim imkansız gibi gözükse de sonuna kadar
inandığım hiçbir konuda hayal kırıklığı yaşamadım.
Ben inanıyorum ki hepimiz düşünerek inandıklarımız,imgelediklerimiz ve olacağına
kesin gözüyle baktığımız şeyleri mutlaka yaşarız. O zaman neden bu gücümüzü
kullanmayalım? Nefes aldığımız sürece, en derin biçimde inandığımız, sıklıkla
düşündüğümüz ve beklediğimiz, hayalimizde canlandırdığımız şeyleri tıpkı bir
mıknatıs gibi çekeriz yani sözün özü ne ekersek onu biçeriz.
İşte bizlerin idareciliği en başta bu kavramları paylaşmakla başlıyor, bizler
inandığımız değerleri paylaşırken ilk önce bardağın dolu tarafını görmeyi
öğrenmeli, öğretmeliyiz ki beklentilerimizi doğru hedefler üzerine kuralım. Belki
o sabahki ruh halindedir bilinmez kırgınlıkla, kızgınlıkla, asabileyetle adımımızı
attığımız işyerimizin ve hatta yuvamızın kapısında,tüm bu olumsuz düşüncelerin
aksine mutlulukla ,neşeyle gülümseyerek duyduğumuz tatlı bir *günaydın*
sesiyle silkeleyip tekrar hayatı yakalamak ve o sabahki *günaydının* sahibi olmayı
hedefleyerek bu kapıdan içeri girmek bence en büyük sorumluluğumuz olmalı..
Düşüncelerimizi yönetebiliriz, yada başka bir deyişle kendimizi yönetebiliriz. Hatta
bunu geliştirip kendimize yaşam tarzı olarak belirleyebiliriz.
Bir şeyi ne kadar severseniz o kadar istersiniz ve ne kadar isterseniz hakkında o
kadar pozitif düşünürsünüz, bu zincir bir bütündür. Tıpkı fabrikamızı bütün yapan
bir zincir gibi. Biz Yeşim Tekstil ailesi olarak büyük bir zinciriz ve beraber çalıştığım
her bir halka bu zincirin önemli bir parçasıdır, unutmayalım ki bir zincirin gücü en
zayıf halkasının gücü kadardır. Bu fabrikada ailemizle geçirdiğimiz zamandan
çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu da neden kendimizi büyük bir aileyiz diye
adlandırdığımızın açıklaması aslında.
Ben sabah evden çıktığım andan itibaren sorumluluklarıyla hayalleriyle
anılarıyla zorluklarıyla bir ailemin yanından ayrılıp diğer ailemin yanına gittiğimi
düşünüyorum. Yeşim ailesiyle de tıpkı ailenin bir ferdi gibi sorumluluklarımız
zorluklarımız iyi kötü anılarımız hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bizi
başarıya ulaştırabilecek tek şey hayallerimize sımsıkı bağlanmak inanmak
geçmişimize bakıp ondan güven almak ve karşılaştığımız her zorlukta beraberce
tutunabileceğimiz güzellikler bulmak, pozitif olabilmeyi öğrenmek ve birbirimize
öğretmek..
Yeşim Pozitif Düşünce kulübümüz böyle bir amaçla kuruldu. Hayatımıza küçükte
olsa pozitif değerler katlamak ve pozitifi seçebileceğimizi hatırlatmak için.
Hepimize sevgi dolu ve pozitif bir yaşam diliyorum.
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Pozitif olmayı içten gelen duygularla birlikte kazanılmış özelliklerle de ortaya
çıkacağına inanan bir grup insanlarız biz. Pozitif olmayı hem kendimiz öğrenmeye
hem de etrafımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bizim için güzel bir yolculuk bu...
Yaptığımız çalışmalarla kişilerin pozitif olmayı hissetmesini sağlıyor ve bu duygunun etrafına da dalga dalga yayılmasını istiyoruz. Bu yolda yürürken sakin kafayla,
güven duyarak, yarından umutlu ve etrafımızdakilerden sevgimizi esirgemeyerek
yürüyoruz ve her geçen gün yol arkadaşlarımızın sayısı artıyor...

Özlem Şenkoyuncu
Sosyal Aktivite Kulüpler
Koordinatörü

Gülümsemek bulaşıcıdır derler, pozitif duyguların da öyle olduğunu düşünüyorum.
Eğer etrafınızda olaylara daha pozitif bakan, problemler karşısında yılmadan
çözüm önerisi arayıp herşeyin iyi olması için elinden gelen gayreti gösteren, kötüyü
düşünüp demoralize olmayan pozitif kişiler varsa siz de yaşadığınız sıkıntıları
aşmak için etrafınızdakiler gibi yılmadan gayret gösterirsiniz. İşte biz de bu pozitif
duyguları taşıyan hem işte hem de evde etrafına yaşam enerjisi veren, kendi
duygularını tanıyıp kişisel farkındalığı olan kişileri biraraya getirmek ve artırmak
için Pozitif Düşünce Kulübümüzü kurduk ve bugüne kadar birçok aktiviteye imza
attık.
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin kişilerin birbirleriyle olan iletişimini daha paylaşımcı,
daha interaktif ve daha öğretici olduğu zaman çok daha anlamlı olduğunu
düşünüyorum. İç iletişim faaliyetleri kişileri gönüllü olarak aynı hedef ve amaç
doğrultusunda bir araya getirip harekete geçirebiliyorsa başarıya ulaşmış demektir.
İş hayatında da iç iletişimin kişinin motivasyonuna ve verimliliğine olan katkısı ise
yadsınamaz bir gerçektir.
Kurumsal iletişim departmanı Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü liderinin de
vizyonuyla bugüne kadar birçok güzel çalışmaya imza attı. Yeşimlilerin hayatına
yeni kişiler, yeni gündemler ve yeni uğraşlar soktu. Pozitif düşünce sistematiği
ve bilimsel olarak uygulanması üzerine birçok bilgilendirici ve eğitici döküman
yayınlayan, seminer organize eden, etkinlik yapan bu kulübümüzle birlikte yol
almaktan ve çalışmaktan hep heyecan duyduk. Bundan sonra da hep birlikte
Yeşimlilerin hayatında iz bırakacak güzel çalışmalara imza atacağız.
Hayatımız bugüne kadar iyi veya kötü yaşadıklarımızdan ve gelecekte ne olacağını
bilmediğimiz yaşayacaklarımızdan ibaret. Geçmişe müdahale etme şansımız
yok ama gelecek bizim elimizde. Biz bugünden geleceğimiz için olumlu şeyler
düşünüp bunun için harekete geçersek ve içimizde hedeflerimize varmak için
ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi hiç tüketmezsek güzel bir gelecek bizi bekliyor demektir. Aslında biz bugün yaptıklarımızla, hissettiklerimizle ve düşündüklerimizle
geleceğimizi tasarlıyoruz. Güzel bir gelecek için güzel düşünelim, insani
duygularımızı hiç kaybetmeden sevgimizi, bilgimizi, yeteneğimizi herkese gösterelim ve başarıya ulaşmak için çalışmaktan ve çabalamaktan hiç vazgeçmeyelim.
Pozitif gelecek hepimizin olsun...
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Her şey bir hayalle başladı
Sonradan kulüp kurucu üyelerimiz olacak arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk; Her
şeyin en temelinde düşüncelerimiz var... İyi – kötü ne yaşıyorsak bu sonuçları
düşüncelerimiz tetikleyerek başlatıyor...
Bu sohbetin ardından, Pozitif Düşünce kulübümüz 2009 yılında, bahar yaza doğru
giderken büyük heyecanla kuruldu. Niyetimizi içeren mektubu yazdık Şenol Bey’e
gönderdik, onayladı ve her zaman desteğini kulübümüzün arkasında hissettik.
Kulübümüzün kurulduğunun mailini tüm Yeşimliler paylaştığımız gün içinde 55 kişi
üye olmuştu bile. 2011 yılı kışında ise 70’i aşkın kişiyiz. Yeşim Tekstil’den ayrılan
üyelerimiz ile kulüp bağlarımızı devam ettiriyoruz. Pozitif mailleri paylaşıyor ve
organizasyonlarımıza davet ediyoruz.
Peki nedir pozitif düşünce?
Yasin Yıldız
Pozitif Düşünce Kulübü
Kurucu Lideri

İnsanoğlu çok eski zamanlardan beri kendi doğasından ve davranışlarından
etkilenmiş, bunların üzerine birçok felsefi tez türetmiştir.
Varoluş nedir?
İçgüdülerimizi kim belirliyor?
Birbirimizden farkımız var mı?
Madde ile insanı ayıran nedir?
Düşünce nedir? Düşünceler aklımıza nereden gelir?
Akıl hastalıklarının nedeni nedir?
Davranışımızı etkileyen şeyler nelerdir?
Mutluluk nedir?
Ruh nedir?
Ölümden sonra neler oluyor?
Bu soruların tamamı felsefe bilimi kapsamındaydı. Ta ki 1888 yılına kadar. Bu
tarihten önce psikoloji üzerine çalışmalar yürüten insanlar, üniversitelerin felsefe
bölümlerinde çalışabilmekteydiler.
1908 yılında psikoloji bilimi nesnel yöntemler izlemeye başlayarak “Davranış Bilimi”
halini almış.
Klasik psikoloji akımı insanların hastalıklarını “iyileştirmeyi” hedefliyorken genç
Pozitif Psikoloji akımı ise hasta olmayan insanların “iyileştirilmesi” ile ilgileniyor.
Mutluluk üzerine ve potansiyelin gerçekleştirilmesi üzerine araştırmalar yapıyorlar.
Pozitif Düşünce’de aslında Pozitif Psikoloji akımının “popüler” hali olarak
düşünülebilir.
Pozitif ve düşünce kelimelerinin sözlük anlamlarına bir bakalım;
Pozitif: Olumlu, gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı.
Düşünce: Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan,
duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.
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İki kelimenin birleşimi ile Olumlu Düşünce = Olumlu Gerçeklik anlamına ulaşıyoruz.
Bunu Gandhi şu şekilde gayet güzel açıklamış;
Düşünceleriniz pozitif olsun, çünkü düşünceleriniz sözleriniz olur.
Sözleriniz pozitif olsun, çünkü sözleriniz davranışlarınız olur.
Davranışlarınız pozitif olsun, çünkü davranışlarınız alışkanlıklarınız olur.
Alışkanlıklarınız pozitif olsun, çünkü alışkanlıklarınız değerleriniz olur.
Değerleriniz pozitif olsun, çünkü değerleriniz kaderiniz olur.
Kulüp olarak iki yılı aşkın sürede bir çok etkinliğe imza attık. Bu çalışmalardan
bir taneside şu an okuduğunuz bu kitap. Kitap fikri her Pazartesi yayınladığımız
“pozitif maillerin” bir araya getirilip bir kitaba dönüştürülmesi fikri ile başladı ve
sonrasında alanında uzman kişilerin bilgilerini paylaşmasıyla son ve en güzel halini
aldı.
Kitabın oluşumunda yazılarıyla fikirlerini paylaşan değerli yazarlarımıza buradan bir
kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
Hayat bir cümbüş. Bu cümbüşe hepimiz kendi enstümanımız ve notalarımızla
katkıda bulunuyoruz. Pozitif Düşünce Kulübü olarak bizim çaldığımız melodileri
umarız beğenirsiniz.
Sevgiler
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Cavit Utku
İlk çalışmalarına İstanbul “Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar derneğinde” 1970 li yıllarda başladı.
Aynı dönemde Kadıköy “Parapsikoloji Derneği” başkanlığı görevini de birlikte yürüttü.
1986 yılında Hollanda Utrech Üniversitesi’ne gitti. Üniversitenin Parapsikoloji Kürsüsü Başkanı Proff. Von Praag ile,
üniversitede ve üniversite dışında çalışmalar yaptı, konferanslar, seminerler verdi.
Yurt dışındaki Türk Kültür merkezlerinde Türklere, Hollanda ve Almanyadaki Parapsikoloji ve Spirit derneklerde ise
yabancılara konferanslar verdi. Bu çalışmalarını uzun yıllar devam ettirdi.
Türkiyede pek çok televizyon kanalında, ayrıca Hollanda TV’de çeşitli programlara katıldı. 1992 yılında Özel Eğitim
Kurumu yabancı diller okulunda öğretmenlik yaparak Bulgar Proff. Lazanov’un konsantrasyon yöntemi ile lisan
öğretme yöntemini uyguladı.
26 Eylül 1996 tarihinde Özbekistan’da, UNESCO doğu fonu Uluslararası Eğitici Tedavi Merkezi Suhbat tarafından
düzenlenen Doğu Tıbbı Uzmanlık kurslarını bitirdi.
Kalifikasyon Komisyonu kendisine Uluslararası Doğu Tıbbı alanında ekstrasens ünvanı verdi.
Uluslararası Tedavi ve Özel Eğitim merkezi tarafından düzenlenen tam kursları bitirdi, “Ruhsal rahatsızlıkları tedavi
eğitimi” alanında özel komisyon tarafından yetkili kılınarak uluslararası kategoride ders verme (öğretmenlik) niteliğine
layık görülerek komisyonun 146 no’lu kararı ile sertifika aldı.
Ekim 1996 tarihinde Çinli profesör Pak Jau’nun kurduğu uluslararası Su-Jok Akademisi’nde düzenlenen kursları bitirdi
ve akademi tarafından kendisine 10-96 tarih ve tk-18 kayıt nolu sertifika verildi.
Özbekistan Cumhuriyeti “Hıslat” Spor Sağlık Merkezi “PSYCHOTRONİC” okulunun düzenlediği kursları bitirdi ve sınav
komisyonunun 26 Ekim 1997 tarihli kararı ile
– Aurikylyar – Çin İğne Tedavisi
– Güney Kore su- joku
– Bioenerji
– Fitoterapi
– El terapisi ve Masaj
– Hipnoz Psikotroniği
– Halk Tıbbında ve öğretme sanatında uygulanan uzay enerjileri Yöntemleri konusunda ders verme yetkisi verilerek
“sağlık uzmanı” unvanı verildi.
Akademi başkanı olan Rus Profesör A. Semenov akademisinde Taşkent şehrinde uygulamalı ferdi ve toplu hipnoz
çalışmaları yaptı.
Kurs müddeti sonunda Akademiden, sertifika aldı.
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31 Ağustos 1998 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sorumlu Uzmanlık Enstitüsü “Reflexoterapi”
kurslarını bitirerek sınav kurulunun 10 Ekim 1998 tarih ve 121 kayıt no’lu kararı ile Reflexoterapist sertifikası aldı.
1998 yılında Bursa’da başkanlığını yürüttüğü Parapsikoloji ve Ruhsal Araştırmalar Derneği’ni kurdu. Dernek
bünyesinde Nisan 1999 tarihinden 2007 tarihine kadar Parapsikoloji ve Ruhsal Araştırmalar Dergisi’nin sahipliğini ve
yazı işleri müdürlüğü görevini yaptı. Aynı dernekte parapsikoloji kursları verdi.
Uludağ Üniversitesinin değişik fakültelerinde düzenli olarak konferanslar verdi.
2008 yılında eşi ile birlikte kendilerine ait Şifa Evi Terapi ve Bioenerji Merkezini kurdu. Aynı merkezde obsesyon ve
ruhsal rahatsızlıklarla ilgili çalışma ve tedavilerine devam etmektedir.
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İNSANIN DOĞASI

Bu yazıyı kendisiyle yüzleşmekten korkmayan, içindeki gerçeği ve ışığı görmek isteyen sevgi dolu insanlara adıyorum.
Amacım, sizlere sunduğum malzeme ile kendi gerçeğinizi bulmanız, bilinçli bir yaşam içinde kendinizi daha çok
sevmeyi başarmanızdır.
Kitabın temelini oluşturan "Pozitif Düşünce" yaşamınızın tümünü kapsayan, sizi sağlam ve yeni bir zemine oturtacak
bir felsefedir.
Felsefe, kökleri "Metafizik" olan ağacın sadece bir dalıdır.
Ne yazık ki; yalnız bununla yetinen ve kozmik bilgilerden uzak durmayı seçen birçok kişide, metafizik bir korkunun
karaltısını görüyorum.
Bu konunun önemli söylemlerini birkaç kez yinelemek gereği duydum, çünkü fizikötesi bilgilerin kavranılması ve
sindirilmesi, müzikte önemli bir yeri olan diyez ve bemollerin anlaşılmasına benzer.
Gerçek bilgiler, çoğu kez dikkatlerden kaçan satır aralarındadır. Tıpkı notalar arasındaki yarım seslerin güzelleştirdiği
melodiler gibi.
Adına ömür dediğimiz bir süreci dünya planetinde hep birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. Günümüz bilimi, maddenin
içine girip, bugüne kadar fark etmediği yeni yasalarla yüzleştikçe, tanımlayamadığı gerçeklikler karşısında şaşkınlığa
düşmüştür.
Maddeyi oluşturan temel parçacıkların akıl düzeyi, bizim anlayışımızın çok ötesindedir. Günümüzde ancak fonksiyonel
uzantılarını anlayıp yorumlayabildiğimiz maddenin, var oluşun tüm sırlarını içerdiği bir gerçektir.
Fiziksel oluşumun tüm programı, maddenin atomlarında gizlidir ve bu program, hayal gücümüzün çok ötesinde hız ve
dinamiğe sahiptir.
Bizler lineer (tekdüze) bir şuur ve anlayışa sahip varlıklarız. Maddeyi oluşturan yapı taşları çok boyutlu ve çok zamanlı
dinamiklerdir. Biz ancak üç boyutlu ve tek yönlü akan zamanın farkındayız.
Atomların dünyasında zaman her yöne akabilir, hatta durabilir. Boyutlar dinamiği ise sonsuzdur.
Mikro dünyayı gözlemlemeye başladığımız anda, şuurumuzla bu dünyaya katılırız, bu kaçınılmazdır. Einstein bunu
bize gösterdi ve dedi ki: "Gözlemciyi fenomenden soyutlayamazsınız."
İnsanın Özelliği
İnsanın özel oluşunu ve gizemini anlamak için, "Metafizik" yapısını irdelemek zorundayız.
İnsan, Ruh ve Madde ikilisinden oluşmuş özel bir yapıdır. Bir yanını alıp, diğer yanını atamazsınız. Madde'sini kabul
edip, Ruh enerjisini yok sayamazsınız.
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Ne yazık ki; toplumumuzun bazı kesimlerinde “Ruh” sözüne karşı anlamsız bir tepki algılıyorum. Böyle bir yaklaşım,
kendini inkâr etmek değil de nedir?
Değerli okurlar, bu aşamada ruhsal yapımızı daha net anlayabilmemiz için, Fizik ve Madde enerjisinin ayrımını ve
özelliklerini belirtmemiz gerekecek sanırım.
Fizik ve Madde Enerjisi
“Evrim” dediğimiz konu öylesine enteresandır ki, ancak bulunduğumuz düzeyi algılayabiliriz. Biz farkında olmasak da,
bilemediğimiz bir güç tarafından yardım görmekte ve yönlendirilmekteyiz.
Yaradan’ın İlahi Gücünün ve Evrensel Yasalarının şaşmaz bir düzen içinde nasıl işlediğini gözlemliyoruz. Son yıllarda
bu yasaları,” Bilim insanları” da fark etmeye başladılar.
Bilginin uygulanması, yaşam içinde dayanışma ve paylaşma görevlerini yerine getirmektir. İnsan için teorik bilgi değil,
uygulama önemlidir. Eğer yalnız teoride kalınsaydı; Ruh, Madde’ yi sürekli geliştirmezdi. Çünkü Madde, Ruh’ un eline
plazma (yansız, akışkan halde) halinde verilmiştir. Özetle; Madde, Ruh’ un eline tarifsiz, tanımsız, orijinsiz verilmiştir.
Bir enerji dalgası olarak verilmiştir.
Metafizik gözle baktığımızda Ruh, Madde’yi insan bedeninden başlayarak, daha gelişmiş Gezegenlere, Galaksilere
kadar kullanır.
Ruhun oluşturduğu yalnız madde değildir. Madde sadece fizik enerjinin bir görünümü ve formudur.
Nerede, hangi madde?
Şurası alev alev yansın, bakalım geriye ne kalıyor, su ile karbondan başka!..
Dünyamızın merkezinde bilemediğimiz bir yangın asırlardır devam etmekte. Orada hala lavlar var. Bu lavlar canlı ve
yanardağın tepesine çıkıp iniyorlar.
Bilim insanları yıllardır araştırıyorlar; sonuç, o lavların granit haline dönüşmesi için tahminlerin ötesinde bir zamana
gereksinim var. Bunlar üzerinde yorum yapmak bizi aşar ve ayağımızı yere basmakta yarar var, diyorum.
Sizi sıkmak istemiyorum ancak, konunun önemi nedeniyle biraz daha sabretmenizi rica ediyorum.
Sabrınızı fazla zorlamadan, hoş bir öykü ile rahatlamaya ne dersiniz?
İki Yaşlı Dost
İki yaşlı dost, 70 yaşlarını geçmiş iki arkadaş, bir ömür boyu birbirlerinin en iyi dostu olmuşlardı. İkisi de aşırı futbol
tutkunuydu, her fırsatta futbol karşılaşmalarını izlerler, yurtdışındaki ünlü oyuncuları bile tanırlardı.
Derken bir gün biri ağır hasta oldu. Ölüm döşeğindeyken yine yanında en iyi dostu vardı.
Ziyarete gelen arkadaşı, hasta olanın kulağına fısıldadı:
" Bana bir iyilik yap, olur mu? Cennete gittiğinde, orada futbol oynanıyorsa, bana bir şekilde haber ver. "
Öteki,
"Tamam, bütün yaşamım boyunca en iyi dostum sendin, bunu senin için yapacağım. "
Ve birkaç dakika sonra da adam öldü.
Bir hafta sonra yine en sevdiği dostunu düşünerek uykuya dalmıştı ki; uyku sırasında arkadaşının sesini duydu.
“Dostum, sana bir iyi, bir de kötü haberim var…”
Arkadaşı hemen sordu!
“İyi haber nedir?”
“Cennette futbol oynanıyor.”
“Bu harika, peki kötü haber nedir?”
“Yarın oynanacak maçta kalede sen varsın!”
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Tekrar anımsayalım, maddenin değişiminden ve evriminden söz ediyorduk.
Maddenin öncesine gidelim!
Güneşte, Plazma (Akışkan) halinde!
Daha öncesine gidelim! Hidrojen halinde…
Hidrojenin evveline de gidersek;
Ruh’un bilinç ekranına yansıyan her türlü madde ortamı ile yüzleşiriz.
Fiziksel enerjinin tasarlanmış, yoğrulmuş, ruh’un eliyle düzenlenmiş bir enerji ekranı karşımıza çıkar.
Maddenin, fizik enerjinin gelişimi, kendi lineer zamanına bağlıdır.
Ruhun gelişimi ise, kendi zamansızlığına bağlıdır.
Çünkü Ruh, fizik enerjiyi farklı cevherler formuna sokabilme yeteneğine sahip kozmik bir enerjidir.
Eğer Ruhsal enerji olmasaydı, fizik enerji ve zaman enerjisi ortaya çıkmazdı. Fizik enerjiyi kendi lineer zaman akışı
içerisinde tasarlayan, oluşturan, inşa eden, mikrodan makroya kadar düzenleyen, ruhsal enerjidir. Fizik enerjiyi her
türlü cevhere sokar.
Şu anda ruhun bilinç ekranında algıladığı, insan bedeninde algıladığı, sadece fizik enerjinin küçük bir göstergesindeki
madde cevheridir.
Cevher; "Ruhun, Madde ile iletişime geçmesi için, kendi dışında oluşturduğu ve yüksek bilgilerin korunduğu tek yerdir."
İnsan denen varlık, o fizik yelpazeyi daha çok algılamak, daha çok etki etmek için, geliştirme yeteneğini fizik enerjiyle
oynayarak başarır.
Ruhsal evrimin ölçülerinden bir tanesi de, fizik enerjiyi yönetmeyi başarmaktır.
Ruhun gelişimi budur.
Madde, fizik enerjinin küçük bir dalgacığıdır.
Üzerinde yaşadığımız dünya gezegeni 104 elementten oluşmuştur. Bunların tümüne madde diyoruz.
Fizik enerji ile madde enerjisinin farkı:
Fizik enerjinin oluşma noktası, bildiğimiz ışıktan başlar. Nötron yıldızlarına kadar değişen enerji tipleriyle yaklaşık
bugünkü fizik bilimi aracılığıyla bir milyondan fazla enerji moduna rastlanmıştır.
P.D. Ouspenski, "İnsanın Gerçeği" adlı kitabında, "İnsanlar makinelere dönüşüyorlar, fakat düşünce güçlerini
kullanmıyorlar. Eğer düşünmeye çalışsalardı, böyle mükemmel birer makine olmazlardı", diyor.
Bu yoruma katılmamak olası değil. Toplumun çoğunluğu kendi doğruları dışında yönlendirilmiyor mu?
Yazılarımı genellikle gece yarısı hazırlarım. Geceler, fizik enerji kapılarının kapandığı, kozmik enerji kapılarının açıldığı
zamanlardır. Size de öneririm, özel çalışmalarınızı, yazılarınızı bu saatlerde hazırlamayı deneyin.
Bu konuyu hazırlarken, notlarım arasında 2008 yılı gece saat 03:30’da yazmış olduğum bir başlık dikkatimi çekti.
Günümüz yaşantısına uyumunu ve insanın doğasıyla ilgili olduğunu düşünerek sizinle paylaşmak istedim.
Bu yazıya eski bir deyim olarak "Şartlanma" diyorum. Özetle, başkalarının doğrularına göre davranmak, diyebiliriz.
Bu kişiler yaşadıkları ne olursa olsun, kendi istekleri dışında kararlar verirler.
Hedefi belirleyen başkalarıdır. Etki altında, "desinler" diye yaşamını programlayan kişiler, Ouspenski' nin deyimiyle,
makineye dönüşmüş oluyorlar.
Bu tür insanların kendilerine özgü, "benim" diyebilecekleri fikirleri yoktur. Fakat yaşam sürekli değişmektedir.
Şartlanmalar ise, kişiyi belli bir enerji düzeyinde tutarak gelişimini engeller.
İnsan, yapısı gereği özgür yaşamak zorundadır. Bilincin özgürlüğe gereksinimi vardır.
"Bunu şöyle yaparsam bana ne derler" diyerek, toplumun ya da bir bireyin etkisiyle asıl görevlerimizi erteliyor,
kendimize karşı ikiyüzlü davranıyoruz.
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Gerçekleri göz ardı ederek, öfkelenmemiz gereken yerde, yalancı gülümsemelerle yalnız çevreyi değil, kendimizi de
aldatıyoruz.
Gerçek öfke, yalancı gülümsemeden daha değerlidir, çünkü o size aittir ve bir benliğin, bir elektronun deşifre olmasıdır.
Aksi halde benliklerimizi tanımadan kendimizi nasıl yöneteceğiz?
Garajınızda duran ve hiç kullanmadığınız bir aracı her gün pırıl pırıl yıkasanız, onu kullanmadan özelliklerini nasıl
bilebilirsiniz?
Evrim, deneyimler sonucu ulaşılacak bir hedeftir.
Değerli insan kardeşim;
Yaşam içsel bir keşif yolculuğudur. Bu yolculukta kendinin astronotu ol, iç uzayını keşfet ve kendi gerçeğinle yüzleş.
Bakalım taşıyabilecek misin?
Hiç kimse bir diğerine benzemez, herkes başkadır; diğerlerinden farklıdır. Önemli olan o başkaların ve farklılıkların
birleştirilmesidir.
İnsanın bazen kendi başına kaldığı, kendisini sorguladığı zamanları vardır.
"Neden bu kadar zorluklar yaşadım, neden bu durumlara düşmeme izin verdim" diye kendisini sorgulaması, ne acıdır
ki; genellikle hastaneye yattığı zaman başlar.
Eğer verilen mesaj alınmıyorsa, ağrılar ve benzeri küçük uyaranlar bizi uyandırmadıysa, daha sonra kanser ve benzeri
tepkiler kaçınılmazdır.
Mesajlarla değil, acılarla uyanıyoruz.
Oysa ilk gelen uyaranlar, yaşamımızı değiştirmek içindi.
Yaşanan bir hastalık, yalnızca kader değil; olayların mesajını anlamaya gösterdiğimiz dirençtir.
Kabul etmekte zorlansak da, hastalıklar bizi bilgiye ulaştıran en son uyaranlardır.
Hatayı ve yanlışı hep karşısında aramaya alışmış olan insan, zamanla kendisinden uzaklaşmış ve kendi yapısına
yabancılaşmıştır.
İnsanın doğasını tanımak istiyorsak, önce kendimizden başlayarak iç düzenimizi bozan nedenlerden arınmalıyız.
İnsanlığın genel durumuna bakarsak; kuantum fiziği, hologram tekniği, ışık hızının aşılması, genetik şifrenin çözülmesi
ve DNA’nın deşifre edilmesi derken, kendimizi deşifre etmenin ne denli önemli ve öncelikli olduğunu unuttuk.
Sözünü ettiğim araştırmalar güzel uğraşlar, ancak metafizik açıdan henüz emekleme çağındaki bilimimiz, bu bilgileri
hazmedebilecek düzeye ulaştı mı?
İnsanlığı çıkmazdan kurtaracak tek güç, bilgidir. Buna hiç kimse "hayır" diyemez.
Bilgiye sınır koyamayız. Bilgi üzüm tanesi gibidir. Her taneyi patlattığınızda, içinde yeni bir salkımla karşılaşırsınız.“
Ben bir üzüm buldum, gerçeği buldum“ dediğiniz an, yeni bir salkımla yüzleşirsiniz.
Kozmos da böyledir, üzüm tanesi gibidir. Kimbilir daha ne salkımlar sunacak bize....
Sizinle paylaşmaya çalıştıklarımın tümü, insan varlığının serüvenidir.
Bırakın insanı, bir meyvenin tasarımında bile “Kozmik Geometri“ kullanılır. Henüz bu uygulamaların bilemediğimiz bir
amaca yönelik olduğunun farkında bile değiliz.
Son yıllarda Yaradan’ın büyüklüğü karşısında saygı duymamızı gerektiren bir buluşla (Kuantum Boşluğu)
yüzleşmemize karşın, olayın bilincinde olmak bir yana, çıkarlar doğrultusunda programlar oluşturulup, patent kapma
hesapları bile yapılmaya başlanmıştı.
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Ayrıca, değerli bilim insanlarının bu buluşları nedeniyle, ölüm tehditleri aldıkları da söyleniyor. Nedeni; petrol krallarının
ve bu yönde çıkar sağlayan para babalarının gelirlerinin kesilecek olması.
Özetle çoğunluk çanağın dışıyla meşgul, İnsan çanağın içini de fark edip, yaptığı her eylemin sonucuyla yüzleşeceği
bilincine varınca, daha farklı davranacak ve paylaşmayı öğrenecektir.
“Ben büyüdüm, geliştim, bu yolu tamamladım“ diyemezsiniz, çünkü yol sonsuzdur. Büyümek insanların gözünde
değil, önce kendi içinde büyümektir.
İnsanların gözünde maddesel olarak büyümek, uyku derinliğini gösterir.
İnanıyorum ki, sizler de çevrenizi inceliyor ve toplumda oluşan dejenerasyonun hangi boyutlara ulaştığını görüyorsunuz.
Ruh ile madde arasındaki akıl almaz birlikteliği kavrayamayan insanın, maddeyi kullanma yolunda da henüz çıraklık
devresini yaşadığını gözlüyoruz.
Sizlere karamsar bir tablo çizmek istemiyorum, fakat bunlar görünen gerçekler.
Gezegenimizde bireyselleşmiş bir madde var mı?
Maddeyi yeterince tanıyor muyuz?
Bu sorular uzar gider.
Evrende her madde birbirine dönüşür. Var olan herşeyin temeli enerjidir, bunu hepiniz biliyorsunuz. Fakat ben diyorum
ki; enerjinin oluşumu da, bir imajın sonucudur. Metafizik bilgiler ve bilim insanları da böyle diyorlar.
Bedenimiz bile ruhsal bir yansımadır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Bilimde devrim yaratan değerli insan Einstein, o unutulmaz bilim insanı, “Tanrı’ya zar atılmaz, Tanrı’yla kumar
oynanmaz,“ derken, insan bilgisinin dünyadaki sınırlarını ve Kozmik Evren’in akıl almaz bilinmeyenlerle oluştuğunu
belirtmek istemiştir.
Bunlardan sanki hiç söz edilmemiş gibi insanlar “din” dediler, “bilim” dediler ve bu savaşa devam ettiler. Sonuç; kocaman bir hiç...
“Din ve Bilim bir bütündür,” diyemediler. Onca zaman boşa harcandı.
Ülkemiz bilim insanları, ellerinde yararlanacakları bilgi hazineleri varken, yararlanmayı beceremediler.
“Dinsiz Bilim, Bilimsiz Din olmaz”, diyemediler.
Amerikalı bilim insanları, "Kuantum Tekniği" adı altında dini bilgilerin "Kuantum Düşünce Tekniği" ile harmanlamasını
yapıverdiler ve bir isteğin gerçekleşmesindeki faktörleri şöyle sıraladılar:
abcd-

Düşünce
Niyet
Ses
Dua

İnsanın doğasını daha geniş bir perspektiften görebilmek için, sizlerle hepimizde var olan, fakat yeterince
yararlanamadığımız bir özelliğimizi paylaşmak istiyorum.
İmajinasyon:
İmaj etmek, bir şeyi ruhsal yapımızda şekillendirmektir.
İmajinasyon doğumumuzla birlikte var olan bir özelliğimizdir. Tabii ki görsel değildir. İmaj oluşturma yeteneğimiz beynimizin sağ bölümünde bulunur.
İmaj, yaratıcı bir güçtür.
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Yaşamımız boyunca kullandığımız, fakat varlığından bile haberdar olmadığımız bu yeteneğimiz, sonsuz evrim yolunda
bizlerle adeta kol kola gibidir.
İmajinasyon; saf, şekil almamış bir enerjidir.
İmaj yeteneğini belli düzeyde kullanabilen insan, ulaşması gereken hedeflere çok daha kolay ulaşabilir.
İmaj gücü, varlıkların evrim sürecinde, ancak insanlık aşamasında başlayan yaratıcı bir yeteneğidir.
“İnsanlık aşaması, diye bir ayrım yaptınız, biz insan değil miyiz?” gibi bir soru yöneltebilirsiniz. Hemen yanıtlayayım.
Bizler, insan olma yolunda uğraş veren “Beşer” varlıklarız…
İmaj konusunu örneklerle açmak istiyorum:
Evrende aklımıza gelen ne varsa, hepsi “Yaradan”ın imajları ile var olmuş nesnelerdir.
İmaj oluşturma gücünün varlığını daha net anlatabilmek için, en özel örnekleri bilim adamlarından verelim:
15. yüzyılda Copernic
16. yüzyılda Galilei ve Kepler
17. yüzyılda Newton
Ellerinde yeterli hiçbir aygıt olmaksızın, güneş sistemimizin çalışma prensiplerini saptayabilmişlerdir.
Bunların doğruluğu, ancak 19. yüzyılda gelişen optik teleskoplar sayesinde kanıtlanabilmiştir.
20. yüzyılın başında Einstein; maddenin temeli olan atom yasalarını, evrensel çekim kanunlarını tam olarak
ispatlamıştır.
20. yüzyılın sonunda gelişen teknoloji, Einstein’ın teorilerinin hepsini doğrulamıştır.
Deneyden bağımsız bir matematiğin nasıl oluyor da, duyularımızın ulaşamadığı bu gerçeklikleri bulduğu,
bilimin en büyük paradoksudur.
Daha büyük bir örnek ise; “Motor nöron” hastası olan ve vücudunda parmaklarından başka hiçbir yerini kullanamayan
astrofizikçi Stephen Hawking’in daha da ötelere giderek, milyonlarca ışık yılı uzakta olan galaksilerin ve karadeliklerin
çalışma prensiplerini açıklamasıdır.
Bunlar teknolojik olarak tek tek kanıtlanmıştır.
Bilim dünyası, o insanın hangi yetisi ile bu gerçekleri bulduğunu anlamaya çalışıyor.
Milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gerçekliğin yasaları, nasıl oluyor da 1.750 gr’lık bir beynin içerisinde
şekilleniyor. Hem de şaşmaz bir matematiksel kesinlikle.
Sorularımıza devam ediyoruz:
Mozart’ın (4) yaşında ilk konçertosunu, (6) yaşında ise senfoni bestelemesini nasıl yorumlayabiliriz?
Beethoven’ın müzik yapmak için vazgeçilmez duyumuz olan duyma yetisinden mahrum oluşu, kendisine bir engel
oluşturmadı. Evrensel ölçekteki yüzlerce bestesini sesleri duymadan yapabildi.
Uygarlığımızın bilgi sıçramalarını yaptıran bu insanların, bu bilgileri nereden çekip aldıkları sorusunun cevabı hala
havada asılı duruyor.
Einstein bunu şöyle özetlemiştir : “Hayatta hiçbir yerde deneyden teoriye gidemezsiniz. Şimdiye kadar bu
görülmemiştir. Ulaşılan tüm gerçeklere teoriden gidilmiştir.“
Buradaki teori, imaj yeteneğimizdir.
Bu belirgin ve net açıklamalardan da anlaşılıyor ki; yaratıcı bir güç olan imajinasyon yeteneği, bazı kişilerce çok açık
olarak kullanılmıştır.
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Son yıllarda bazı fizikçiler, laboratuarda yaptıkları deneylerde, uygulanan metotlar aynı olmasına karşın, farklı sonuçlar
almışlardır.
Bu durum onları, özellikle kuantum fizikçilerini, şu ilginç soru ile yüz yüze getirmiştir : “Laboratuar deneylerinde
parçacıklara ulaştığımızda, acaba bu sonucu imajlarımızla biz mi oluşturuyoruz?“
Konuyla ilgili tren işçisi Nick’in imajinasyon öyküsünü örnek gösterebiliriz
Zihnin Gücü
Gördüğümüz örnekleri dikkate alırsak, bu başlığı “ İmajinasyonun Gücü “ olarak değiştirmek yerinde olacaktır.
Nick adında bir demiryolu işçisinin öyküsü bu.
Nick, güçlü, sağlıklı bir işçi. Arkadaşlarıyla manevra sahasında çalışıyor. İşini iyi yapan güvenilir bir insan. Ne var ki
kötümser biri. Herşeyin kötüsünü bekler ve başına daima kötü şeyler geleceğinden korkar.
Bir yaz günü, tren işçileri ustabaşının doğum günü nedeniyle bir saat önceden serbest bırakılırlar. Tamir için gelmiş
olan ve manevra alanında bulunan bir trenin soğutucu vagonunun içine giren Nick, dalgınlıkla kapıyı içeriden kapatır,
kendini soğutucu vagona kilitler.
Diğer işçiler Nick’in kendilerinden önce çıktığını düşünürler.
Nick kapıyı tekmeler, bağırır, ama kimse duymaz. Duyanlar da bu tür seslerin sürekli geldiği bir ortamda bulundukları
için pek önemsemezler.
Nick burada donarak öleceğinden korkmaya başlar.
“Eğer buradan çıkamazsam kaskatı olup donacağım“ diye düşünür.
İçeride gördüğü yarısı yırtılmış bir karton kutunun içine girer ve titremeye başlar.
Eline geçirdiği bir kâğıt parçasına, karısı ve ailesi için son düşündüklerini yazar: “Sizi çok seviyorum. Burası çok
soğuk, bedenim hissizleşmeye başladı, bir uyuyabilsem! Bunlar benim son sözlerim olabilir.“
Ertesi gün soğutucu vagonun kapısını açan işçiler, Nick’in donmuş bedenini bulurlar. Yapılan otopsi onun donarak
öldüğünü göstermektedir.
Bu olayı olağanüstü yapan, soğutucu vagonun motorunun bozuk olmasıydı. Vagonun içindeki ısı 18 dereceydi ve
vagonda bol hava vardı.
Nick’in korkusu, kendini gerçekleştiren bir kehanet oluşturmuştu.
İşte imajinasyonun gücü...
Bazı bilinmezleri yanıtlamaya beyin kapasitemiz yeterli olmayabilir. Sabırla araştırmalara devam etmek zorundayız.
Araştırmalar sürdükçe bilinmeyenler bilinir olmaya başlayacaktır.
Örneğin “ Kuantum Boşluğu”.
Tüm insanlığın enformasyon alanının, bu boşlukta depolandığını düşünemez miyiz?
Bilgi de bir enerji olduğuna göre, yaşam deneyimlerimizi buradan çektiğimiz bilgi ile kazandığımızı; sonuçlarını da
kuantum alanına geri gönderdiğimizi söylemenin uygun bir yaklaşım olduğu kanısındayım.
Kuantum boşluğu kontrol edilemez biçimde dalgalanmaktadır. Boşlukta oluşan bir parçacık ve anti parçacık çifti 10
üzeri eksi 21 sn. gibi kısa sürede birbirlerini yok ederek enerjiye dönüşür ve harcanan enerjiyi boşluğa geri verirler. Bu
uygulamayı tekrar eden pek çok parçacık, boşlukta dalgalanmalar oluştururlar. Dalgalanmalar canlı bir ortam oluşturur.
Bu durumda boşluk dediğimiz yer boş değil, görünmeyen bir doluluktur.
Mantıksal bir kurgu yaparak, size bir soru yöneltip, o soruyu yine kendim yanıtlamak istiyorum.
Bir insan herhangi bir konuda çok geniş yorumlar yapabilirken, bir başkası neden anlamakta bile zorlanıyor?
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Aynı üniversiteden diploma almış bu iki kişi arasındaki farklılık nedendir?
Biri diğerine göre daha çok araştırmış, daha fazla kitap okumuş dersek, soruyu doğru yanıtlamış olur muyuz?
Spritüel bilgiye göre örnekteki iki kişinin farkı, kendi uygulayacakları programlarına ve gereksinimlerine göredir.
Metafizik ( fizik ötesi ) bilgiler bir varlığın dünya ortamına doğarken, kendi planına uygun bir aile ve yöre seçtiğini söyler. Bu anlayışa göre yorumlarsak; bir kişi resim sanatında, diğeri şiirde, bir başkası politikada, matematikte veya yazar
olarak başarı gösterecektir.
Özetle, her insanın ihtiyacı kendisine göredir. Evrende tesadüf diye bir kelime yoktur, bu anlayış ancak dünyamıza
özgüdür. Her yaşanan olay bu prensibi içerir.
Evrim yolunda bir kişi hızla giderken, diğeri yavaş yürür ve sonunda varlıklar arasında evrim farklılıkları oluşur. Buna
göre her insan kendi ihtiyacıyla karşılaşır.
Bütün insanlar özgürdür, ne var ki sebep-sonuç yasası dediğimiz bir yasa, tüm varlıklar için geçerlidir. Bu nedenle “Ne
ekersen onu biçersin “ denmiştir.
İzninizle düşüncemizi elektron açısından da irdeleyerek, daha açık, farklı ve metafizik yasalarla bağdaştırarak, anlaşılır
bir düzeye getirmek istiyorum.
Fizikçi Harold Puthoff “Elektronlar bir enerji düzeyinden diğerine sıçramadıkları müddetçe, ışıma yapamazlar“
bilgisinden hareketle, elektronun sürekli olarak ışıma yaptığını, fakat aynı zamanda da bu ışımayı telafi edecek enerjiyi, içinde bulunduğu sıfır noktası alanından soğurduğunu bulmuş.
Apollo 14 görevi ile uzaya gönderilen ve Ay’a ayak basan altıncı kişi olan Edgar Mitchell, mühendis olduktan sonra
Havacılık ve Uzay Araştırmaları Bölümü’nde Doktora yapmıştır.
Ay’dan Dünya’ya dönüşünde “Bir Apollo Astronotunun, Madde ve Mana Dünyalarına Seyahati” adlı bir kitap yazmıştır.
Ona göre, kişinin ilham yoluyla elde ettiği bilginin yerel olmadığı, mekansız olduğu konusunda kanıtlar vardır. Bilgi,
zamansız ve elektromanyetik enerjilerden bağımsız olarak çalışır.
Değerli okurlarımız; şimdi vereceğim örnekte, “İmaj yaratıcı bir enerjidir” sözünün nedenini daha net anlayacaksınız.
İngiliz fizikçi Peter Marcer, Edgar Mitchell ve Valter Schemmp’ın ortaklaşa yürüttükleri araştırmalar sonucu şu yargıya
varmışlardır:
İnsan algısı, atom altı boyutta gerçekleşmektedir.
Özetle; Düşünceler, İmajlar ve İstekler, Metafizik boyutta cevabını bulacaktır.
Lütfen bu bilgiler ışığında, Ruh ve Madde ikilisinin ne kadar önemli ve ayrılamaz olduğunu bir kez daha düşünelim…
Şimdi farklı ve ilginç bulduğum yeni bir bilgiye dikkatinizi çekmek istiyorum:
Bilim insanları,” atom altı düzeyde,” sebep-sonuç ilişkisi” yoktur, “Tutarlı görünen bir atom aniden bozunabilir, elektronlar bir enerji düzeyinden diğerine atlayabilir” diyorlar.
Kuantum parçacıklarının sahip oldukları bu özellikler, kesinlik görüntüsü veren evrenin, aslında belirsiz ve önceden
tahmin edilemez olduğunu, saf potansiyelliğe dayalı olduğunu gösteriyor.
Son yıllarda fizikçilerin araştırmaya, keşfetmeye doyamadıkları kuantum fiziği ve atom altı parçacıkların; kuantum
boşluğu olarak isimlendirilen gizem dolu ve kontrol edilemez biçimde dalgalanan alanın, bilim çevrelerini daha uzun
süre meşgul edeceği kanısındayım.
Madde ve anti madde, harcadıkları enerjiyi boşluğa nasıl geri veriyorlar?
Bu olay sıfır enerji kaybı ile nasıl gerçekleşiyor?
Oldukça düşündürücü değil mi?
Realist olalım ve açıklayamadıklarımızı reddetmeyelim…
“Evrenin her zerresi, diğer zerrelerle ilişki içindedir. Parçacıklar yerel olmayan bir bağa ve ayrılamazlığa sahiptirler.”
Ünlü parçacık fizikçileri ve bilim insanları böyle açıklıyorlar.
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Bu boşlukta madde ve anti madde olmasına karşın, hiçbir enerji kaybı niçin olmuyor?
Çünkü boşluk denen yer, saf enerji alanı. Alışveriş o kadar hızlı oluyor ki, saflığından bir şey kaybetmiyor. Bir
oluşumun gerçekleşmesi uygulanıyor, fakat negatif yok, kayıp yok.
Dualite sistemi (ikili sistem) “Negatif ve pozitif” görünürde var olsa bile, sonuç olarak yok. Tekilliğe, birliğe ulaşılmış.
Fonksiyon var, ayrılık yok; bütünlük var.
İmajların gerçekleşmesi için kullanılacak ideal bir enerji alanı diyebiliriz.
Metafizik bilgilerimiz, dünya ortamında kullanılacak enerjilerin, gezegenimizin “Astralında” kayıtlı olduğunu söylüyor.
“Akaşa” dediğimiz bilgi kayıt deposu, gerekli tüm enerjileri kendisinde barındırıyor. Ulaşıp çözümleyebilirsek, yeni
buluşlar yapabiliriz.
Değerli okurlarımız; izninizle, bedenimizin elektronlardan oluşmuş bir yapı olduğunu, elektronun değişim ve
dönüşümünü sizlere açıklamak istiyorum. Yalnız sizden ricam, tarafsız olarak konuya eğilmeniz!
Siz de takdir edersiniz ki bazı soruları yanıtlamak, bugünkü beyin yapımızla olası değil.
Örneğin,”Bilinç” nasıl bir şeydir?
Nasıl oluyor da tek bir hücreden mükemmel bir insan bedeni oluşuyor?
Onun anne karnındaki gelişimini kim yönlendiriyor?
Sanırım bu sorulara yardımcı ve yanıt olabilecek bir çalışmamı aktarmam yararlı olacaktır:
1990 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde seminer veriyordum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden aldığım bir telefonla Ankara’ya davet edildim. İsmini veremeyeceğim yetkin bir
kişinin yeğeninde, “Obsesyon” dediğimiz bir rahatsızlık oluşmuştu.
Türkiye’ye döndüğümde bu kişiyle Ankara’da çalışmalar yaptım ve kendisine Ekminezi ( Yaşamda geriye gidiş)
uyguladım. Sorunun kaynağına doğru yılları geri sayarak indim. Çocukluk anılarına dönerek kendisini rahatsız eden
durumu tekrar yaşamasına, negatif duyguları ve psişik şartları açığa çıkartmasına olanak verdim.
Yılları geçip anne rahmine gerilediğinde; altı aylık durumunda iken “orada yalnız, nasıl ve ne durumdasın” diye sordum.
Aldığım yanıt “Beni burada birisi koruyor “ idi.
Yorumu okuyanlara bırakıyorum. Belki yukarıdaki sorulara bir yanıt olabilir!
İnsan, hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır…
UYANIŞ VE DEĞİŞİM
Herkes eşitleniyor. Örneğin bir depremde milyoner ile simitçi aynı sokakta sabahlayacak ve aynı korkuyu
paylaşacaklar.
Dünya insanlığına her şey paylaşılsın diye verilmiştir. Fakat bencil insan, kendi bencilliği ile bütünün tamamını almaya
kalkar. Olaylara biraz küresel bakabilsek,“ Ben“ demek bile nefes almayı zorlaştırır.
“Ben” diyen insanın hali, sırtındaki yükle gemiye binip, öylece bekleyen yolcuya benzer. Yükü bırakmaya dahi aklı
yetmez. Bilmez ki, yükü gemi taşıyacaktır.
İnsanoğlunun çocukluk devresini bitirip artık büyümesi gerekmektedir.
Gerçek büyümek, insanların gözünde değil, kendi içinde büyümektir.
İnsanların gözünde büyümek uyku derinliğini gösterir.
Birkaç yıl önce basında “ışık hızının üç yüz kez aşılması” konusuna tanık olduk. Sonuç, sebepten önce gelirse ne
olacak?
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Bu büyük bir değişimin ilk uyaranıdır.
Bu olay gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, şuur altlarında bu düşüncenin tohumları atıldı.
Sonuç bilinince, insanoğlu sebepleri nasıl kullanacak?
Yoksa sebepleri değiştirerek, sonuçları etkilemeye mi çalışacak?
Önce mikro dünyada bütünlüğü oluşturmadan, makro evrene uzanmak, insanın yarı yolda kalması demektir.
Tekrar elektronlardan örnekler vererek, mikro dünyayı anlamaya çalışalım:
Elektronlar, bireysel eylemlerine karşın son derece örgütsel etkiler üretebiliyorlar. Tüm parçacıklar, trilyonlarca diğer
parçacığın ne yaptığını biliyor gibi davranıyorlar. Özetle kolektif bir davranış biçimi oluşturuyorlar.
Bu gerçekleri olabildiğince algılayıp, bir kez olsun kendi gerçeğimize, içimizdeki gerçeğe dönelim.
İçsel Gerçeklik
İçsel gerçeklik; kendi planımızın ne olduğunu anlamaya çalışmak ve yasalar tarafından yönlendirildiğimizi fark etmektir.
İçimizdeki gerçek, evrensel yasalardır. Eğer biz o gerçeğin bir bölümünü anlayabilirsek, Kozmik yasalara uyum
sağlamış oluruz. İçsel gerçeklik, kozmik yasalardır, öz bilgimizdir. Doğaya ve yasalara uygun davranmazsak, enerjimizi kaybederiz.
Enerji kaybı nasıl anlaşılır? Gün içinde kendimizi oldukça yorgun hissederiz. Gerçi bu yorgunluklar bulunduğumuz
toplumdan kaynaklanmakta ise de, genelde içsel dengenin bozukluğundan oluşmaktadır.
Aslında bizi yaptıklarımız değil, yapamadıklarımız yorar. Fakat biz farkında değilizdir. Kişinin bilgi düzeyine göre
yapamadıkları, onda izler bırakır. Beynimizi örnek verirsek, beyin çalışma ile yorulmaz, yorgunluk ruhsaldır.
Kalp de aynıdır. Çalışma ile değil, daha çok üzüntü ile yorulur.
Beyni yoran yersiz enerji kaybıdır. O da genelde negatif tesir yaymaktan oluşur. Örneğin yalanlar, iftiralar, kıskançlıklar,
önyargılar bu enerjiyi çeker alır. Stresli bir yaşam da bizi yorar ve enerjisiz bırakır.
Şurası bir gerçek ki; eğer biz negatif enerji yayınlarını % 50 azaltırsak, günde iki saat uyku bile yeterli olacaktır.
Daha da ileri giderek şunları söyleyebiliriz:
Negatif diyaloglar aza indirgendiğinde, sağlık durumumuz da değişecektir. Bütün bunları uygulayabilmek, kendimize
hizmet etmektir.
İzninizle sizlere bazı önerilerde bulunmak istiyorum:
Yaşama sevincini kaybetmeyin.
Kendiniz ve her şey hakkında olumlu düşünün.
Amaçlarınıza odaklanın ve onları gerçekleşmiş gibi bilincinizde canlandırın.
Kendinize inanın ve güvenin.
Yaşamı otomatik bir bant gibi düşünün. Bant üzerinde atladığınız bir görevi düşünürken, bir diğerini kaçırabilirsiniz.
Yani geçmişteki yanlışlıklar, başarısızlıklar, sizde engel oluşturmasın. Geçen geçmiştir, bugüne bakın ve “An”ı yaşayın.
Özgüveninizi yitirmeyin. Sizde mevcut gizli yeteneklerinizi keşfedin.
Bunlardan yeterince yararlandığınızda, bu yetenekleri kullandığınızda, mucizeler yaratır ve başarılı olursunuz.
Ancak başarı, mutlu son değildir. Başarı, evrim yolundaki kilometre taşlarıdır. Başarı da sonsuzdur. Her seviyenin
başarısı farklı frekans düzeyindedir. Bulunduğunuz konumda başarılı iken, bir üst düzeye geçtiğinizde başarılı
olamayabilirsiniz. Çünkü o seviye için bilginiz yeterli değildir.
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Her olayda; ister yaşayın, isterseniz gözlemleyin, başkalarını değil, kendinizi muhatap alın.
Kendinle davalı olacaksın, başkası ile değil. Yargıç da sensin, davalı da sen. Hadi bakalım ver kararını…
Bir üst boyuttan bakıldığında, yedi milyara yakın dünya insanı bir karınca sürüsü gibi! Yedi milyar da aslında tek bir
parçadır.
Bedenimizde yüz trilyon hücre var diyelim. Her hücre, “Ben bağımsızım” diyor. Bu kadar hücre içinde elli bin kimyasal
reaksiyon oluyor. Elli bin adet de kodlanmış emzim var.
O zaman her hücre de bağımsızlığını ilan etsin! Ama dışarıda yaşama şansı yok. Bedenin bir parçası olarak görevini
yapıyor, reaksiyona geçiyor, iletişime geçiyor. Tek bir parça olarak yaşama şansı yok.
Bedenimizdeki hücreler sürekli değişiyor, kimisi çabuk, kimisi daha geç…
Sakalların daha çabuk değişirken, tırnakların daha geç değişiyor.
Derimiz daha farklı değişiyor!
Bedenimizi de dünya gezegeni olarak düşünelim. Her birey kendi planına göre geliyor, görevini yapıyor ve gidiyor.
Birisi bir ay, bir yıl, 50 yıl, bir diğeri de 70-80 yıl yaşayarak görevini yerine getiriyor ve programını tamamlıyor.
İzninizle bazı sorular yöneltip, cevaplarını da açıklayarak konuyu anlamaya çalışalım:
İnsanın görevi nedir?
Bedenini oluşturan elektronları deşifre etmek!
Maddedeki bilginin kişinin içine akmasına engel olan nedir?
Madde ile arasına koyduğu sınırdır.
İnsan maddedeki bilgiyi kendi kozmik yapısına aktaramadığı için, sürekli madde ile arasına bir mesafe koyarak
yaşıyor.
O zaman bir direniş oluyor ve kişi “Ben” demeye başlıyor.
Ben’i oluşturan nedir?
Bencil olmanın sebebi nedir?
Bu sorulara vereceğimiz yanıt; “Evren bir bütündür, biz de o bütünlüğün bir parçasıyız.” Bu birliği idrak edemediğimiz
için, benciliz ve paylaşmaktan yoksunuz.
Enerjiyi alıyorsun ama vermeye, paylaşmaya gelince, cimrileşiyorsun. Oysa aldığını vereceksin ki, yenisi gelsin. Alıp
verme dengesini korumak zorundayız.
Tıpkı nefes alıp tutmak ve boşaltmak gibi, işin tekniği bu…
Doğa yasaları nasıl işliyorsa, öyle denge kurmaya çalışmalıyız.
Sen karşındaki kişiden bir şey almak isterken, karşı taraf da senden bir enerji çekmek istiyor.
Bazıları ben 100 alayım ama 20 vereyim deyince, sistem tıkanıyor.
İnsana verilen program; bilginin tezahür etmiş şeklini alabileceği kapasitede hazırlanmıştır.
Tezahürün sözlük anlamı: Belirme, ortaya çıkma, birbirine yardım etme ve arka çıkma şeklinde açıklanıyor. İnsan kendisinin farkında olacak, bedenini yönetmeyi öğrenecek ve sonunda maddeyi aşacaktır.
Evrimin amacı budur.
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Umarım sizi sıkmıyorum, izninizle yeni bir soru ile bilgi konusuna tekrar değinmek istiyorum.
Fakat önce insanın bencilliğini, hazırcılığını anlatan bir öykü ile rahatlamaya ne dersiniz!
Siz Yiyin Torununuz Ödesin
Bedavacılığı, hazıra konmayı çok seven bir bey, caddede gezinirken, oldukça lüks görünümde bir lokantanın camında
asılı bir cümle dikkatini çeker.
"Siz yiyin, torununuz ödesin.”
Hemen ilgili kişiyi çağırarak, "Bu yazıdakiler gerçek mi" diye sorar.
"Evet, efendim gerçek," diye yanıtlar diğeri.
Yaşlı ve oldukça tecrübeli olan bey, deneyimlerini kullanarak tekrar sorar;"Ben şimdi istediğimi yiyeceğim ve torunum
ödeyecek, öylemi?"
“Tabii beyefendi, siz yediğiniz yemek için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz."
Duyduklarıyla rahatlayan bey, kendisine sakin bir köşe seçerek siparişlerini verir!
Yemeğin sonunda tatlıyı da unutmaz ve "Bugün şanslıyım" diye düşünürken garson, "Kahve alır mısınız" diye sorar.
Kahve alışkanlığı olmamasına karşın, "Nasıl olsa ödeme yapmayacağım" düşüncesiyle "Getir bakalım" diye yanıtlar.
Kahvesini de yudumladıktan sonra, kalkmak üzere hazırlanırken, garson önüne bir hesap fişi uzatır!
Oldukça sinirlenen müşteri, "Sen benimle alay mı ediyorsun" diye bağırınca, garson gayet sakin, "Bu sizin dedenizin
hesabı efendim" diye yanıt verir.
Bilginin Paylaşımı
Dünyaya doğan bir insan, yaşadığı planete özgü bir bilgiyi alabilir.
Sadece insan dünyaya doğmuyor. Kendi doğumuyla birlikte, kullanacağı bilgisini de beraberinde getiriyor.
Bilgiyi de madde içine sokuyor.
Nereye?
Bedeninin içine, fizik formuna, sesine, gözünün rengine, metafizik titreşimlerine ve duygularına yansıtıyor.
Ben, bendeki eksik bilgiyi, tamamlamam gereken bilgiyi, senden işlenmiş şekilde alıyorum. Her şeyi sıfırdan kendim
yaparak bilgisini alamam.
Ressamın yaptığı tablodan onun tesirlerini alıyorum. Bir diğerinin ördüğü kazağı giyiyorum. Gözlük yapmış, onu
kullanıyorum.
Ben de bir şeyler üreteceğim, benim ürettiğimi de o kullanacak.
Hiçbir şey olmasa, yaydığım manyetik enerjiyi alacak. O kişi de bana bir şey vermiş olmanın mutluluğunu yaşayacak.
Değerli okurlar, yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı, dünyamızda saf bilgiyi, dünyanın programı dışındaki bilgileri
alıp kullanamayız. Ancak dünyaya özgü bilgileri kullanabiliriz. Çünkü biz, bilgiyle bütünleşmek ve bilgiyi hazmetmek
zorundayız…
"Yenmeyen meyvenin tadı bilinemez."
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Didem Sezgin

Eğitimini dünyaca ünlü Terri Levine’in kurucusu olduğu The Coaching İnstitute’de 2007 yılında tamamladıktan sonra
koçluk uygulamalarıyla Bursa’nın ilk bireysel ve kurumsal koçu olmuştur. Bursa’da yine bir ilki gerçekleştirerek
kurumları ve bireyleri koçluk kavramıyla tanıştırabilmek için aralıklarla workshop’lar düzenlemektedir.
Koçluk uygulamalarını, pozitif psikoloji uygulamalarıyla bütünleştirerek kurum ve bireylerin güçlü özelliklerini açığa
çıkartmalarını esas alarak çalışmalarını yürütmektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanmakta ve Tv
programları aracılığıyla izleyicileriyle buluşmaktadır.
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“YETER ARTIK DEPRESYONU ARAŞTIRDIĞIMIZ”
Her sabah yataktan “ bir zor gün daha beni bekliyor, ha gayret” edasıyla kalkıyorsanız, “ Yapılacaklar” listenizle
sürekli boğuşup duruyorsanız, hedeflerinize ulaşınca mutlu olacağınızı hayal ederken hedef için çizdiğiniz yolun
kalitesini önemsemiyorsanız, tuhaf bir koşuşturma halinde iseniz ve artık ne için koşturduğunuzu dahi hatırlamakta
zorlanıyorsanız, kendinizi “ yetersiz ve başarısız” hissediyor ama bir türlü gelişim kaydedemediğinizi düşünüyorsanız,
aklınızda başaramadığınız şeylere dev bir yer açarken pozitifleri görmekte dahi zorlanıyorsanız, yatağınıza
girdiğinizde kendinizi tükenmiş ve yalnız hissediyorsanız ve en önemlisi kalbinizin derinliklerinde sanki bu dünyaya
söylemek istediğiniz ama bir türlü söyleyemediğiniz şeyler olduğunu hissediyorsanız, bu yazımı dikkatle okuyun.
Konuya eski Amerikan Psikoloji Derneği başkanı ve “ Pozitif Psikolojinin” kurucusu Martin Seligman’ın görüşlerini
sizlere aktararak girmek isterim;
“ 60 yıldan fazla bir süredir Psikoloji bilimi “ Hastalık Modeli” ile çalıştı. İlaçlar ve hastalık tedavileri icat edildi ve kısmen
test edildi. Testler sonucunda çalıştığına inandıklarımız kullanılmaya devam edilip, çalıştığına inanmadıklarımız
elendi. Tek yapılabilen şey MUTSUZ OLAN İNSANLARI BİRAZ DAHA AZ SEVİYEDE MUTSUZ KILMAK oldu. Bunları
başarmak iyi olmakla beraber, çalışmalarımız sonucu 3 şeyi atladık; İlki ahlaki. Psikoloji uzmanları suç bilimcileri ve
patoloji araştıranlar haline dönüştü. Öyle ki insan doğası fikrimiz, “eğer başın dertteyse tuğlalar üzerine yığılır” oldu.
İNSANLARIN SEÇİMLER YAPTIĞINI VE KARARLAR ALDIĞINI UNUTTUK! Sorumluluğu unuttuk, BU İLK BEDELDİ.
Normal hayatları iyileştirmenin ne demek olduğunu da unuttuk! Nispeten sorunsuz insanları daha mutlu, daha üretken yapma misyonumuzu da unuttuk! Üstün yetenekli ve deha diyebileceğimiz kişileri de unuttuk. KİMSE BUNLARLA
İLGİLİ ÇALIŞMIYOR OLDU! “Hastalık modeli” ile ilgili üçüncü problem ise sorunlu insanların sorunlarına odaklanırken,
hiç aklımıza insanları daha mutlu kılacak olumlu müdahaleler gelmedi. Yani psikoloji biliminin durumu bu açılardan
iyi değil. Bu durum Nancy Etcoff, Dan Gilbert, Mike Csikszentmihalyi ve benim gibi psikologları “ OLUMLU- POZİTİF
PSİKOLOJİ” diye adlandırdığımız çalışmaya itti. Bu çalışmaların 3 ana amacı var; İlki psikolojinin tıpkı insanların zayıf
taraflarına olduğu kadar güçlü taraflarına da hizmet vermesi. Hasarlı görülen alanlara odaklanıldığı kadar, iyi olan
yönlere de odaklanılması. Son olarak da normal insanların hayatlarını tatmin olacakları hale getirmeye çalışılması ve
aynı zamanda deha ve üstün yetenekli insanları da unutmamak olmuştur. Son 10 yıldır pozitif psikolojinin doğuşunu
hep beraber izliyoruz. HAYATI YAŞANILIR KILACAK BİR BİLİMİN BAŞLANGICINI.”
Koçluk uygulamalarının da çıkış noktası olan Pozitif Psikoloji akımı sadece psikologları ve psikiyatristleri değil birçok
insanı etkiledi. Dünyada büyük ses getiren bu akım ve akıma bağlı olarak gerekli olan değişim süreçlerinden birçok
kurum ve kuruluş nasibini aldı. Ülkemizde henüz bu kavramın esamesi okunmasa da dünyanın birçok noktasında
bu değişimin izlerini sevinerek görmekteyiz. Wells Fargo, İntel, Best Buy, ve Accenture gibi dünyanın en başarılı
kuruluşlarının çoğu aleni biçimde artık GÜÇLERE DAYALI KURULUŞLAR olduklarını duyurdular. Örneğin Toyota,
işe alacakları tüm yeni yöneticilere, kendilerine bağlı olarak çalışacak insanların güçlü yönlerini açığa çıkartabilmeyi
öğreten 3 günlük “ HARİKA YÖNETİCİ” eğitimi alma şartı koydu. Bir diğer örnekte dünyada kendi kulvarında önemli bir
isim olan Yahoo şirketi. İşe başvuran tüm yeni yöneticilere yeteneklerini ölçen ve en güçlü yanlarını belirleyen testleri
yapma şartı koydu.
Sadece iş dünyası değil, Oklahama Genel Baptist Kongresi, Amerikan yaşlılık cemiyeti, ABD Sahil Güvenliği ve Yeni
Zelanda Gençlik Gelişim Bakanlığı gibi kar amacı gütmeyen birçok kuruluşta GÜCE DAYALI program ve girişimlerde
bulundular.
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Bir ileri adım Üniversitelerinde bu değişime ayak uydurduklarını görebiliyoruz. Princeton GÜÇ ODAKLI YAKLAŞIM
konusunda çalışmalar yapacak olan Sağlık ve ESENLİK MERKEZİ adlı kuruluşu görkemli bir törenle açtı. Harward
üniversitesinde Prof. Tal David Ben Shahar’ın POZİTİF RUH BİLİMİNE GİRİŞ DERSİ en gözde ders ünvanını kazandı.
Pacific Üniversitesi bünyesinde eğitimci Edward Anderson “ GÜCE DAYALI EĞİTİM MERKEZİNİ” kurdu.
Bu akımı araştırmaya başladığınızda özellikle Amerika da kapsamının ne kadar genişlediğini mutlulukla görüyorsunuz. Örneğin; eğitim almaya başlayan bir psikiyatri öğrencisi olduğunuzu varsayalım. Sizden Charles Rapp’in klasik
sayılabilecek THE STRENGTHS MODEL ( güç modeli) adlı kitabı okumanız şart olarak sunuluyor. Bu kitap örnek
vakalarla “ HASTANIN İYİ YANLARININ NASIL GÜÇLENDİRİLECEĞİNİ” anlatıyor. Ya da bir futbol antrenörü öğrencisi
olduğunuzu varsayalım. Federasyonun açtığı GÜCE DAYALI ANTRENÖRLÜK kursuna girmek zorunda bulunduruluyorsunuz. Bundan güzel zorunluluk olur mu? Bu kursta ilginç konu başlıkları var. Örneğin; normal şartlarda antrenörlere
kırmızı ve sarı kart çıkarma koşulları ağırlıklı olarak öğretilirken bu kursta bunlardan daha çok iyi ve etkili bir durumda,
“ÖDÜLLENDİRİCİ YEŞİL KART” çıkartma koşulları öğretiliyor.
Kısaca günümüzde GÜÇ HAREKETİNİ her alanda görüyoruz. İş dünyasında, ekonomi dünyasında, yardım
kuruluşlarında, eğitim kurumlarında kamu kuruluşlarında … Bizim bireysel olarak öncelikle şunu sormamız gerektiğini
düşünüyorum; NEDEN? Neden bu kadar fazla sayıda kurum ve kuruluş bu akımdan bu denli etkileniyor ve kendini
yeniliyor? Cevap çok kısa ve esasında oldukça basit; ÇÜNKÜ BU AKIM DİĞER GÖRÜŞLERDEN ÇOK DAHA İYİ VE
ETKİLİ SONUÇLAR VERİYOR!
Esasında bana kalırsa bu akımla beraber temelde çözülen durumlar şunlar;
-

Başarısızlık araştırılarak başarılı olunmaz!
Mutsuzluk araştırılarak mutlu olunmaz!
Zayıf yöne odaklanılarak güçlü olunmaz!

Bu akım kendini gösterene kadar dünyadaki birçok kurum ve kuruluşta bu dile getirdiğim çözüm noktalarının zıttı kabul
görüyordu. Yani, örneğin bireyleri başarılı kılmak için başarısız oldukları alanlar analiz ediliyor ve bu yönde gelişim
planlarıyla destekliyorlardı. Yani, Martin Seligman’ın Psikoloji biliminin yanlış yönü olarak ifade ettiği “ zayıf yönlere
odaklanma” hadisesi NE YAZIK Kİ SADECE PSİKOLOJİ BİLİMİ ile sınırlı kalmıyordu. Kısacası hemen hemen tüm
kurumlar çalışanlarının zayıf yönlerini analiz ediyor, başarı kriterini bu zayıf yönlerin gelişimi ile bağdaştırıyorlardı.
Yukarıda aktardığım örneklerde de görüyoruz ki bu akımla beraber yönlerini değiştirebildiler. Ancak NE YAZIK Kİ
TÜRKİYE VE TÜRKİYE’DEKİ KURUM VE KURULUŞLAR için aynı şeyi söyleyemeyeğiz. En azından şu an için!
Çalıştığım kurumların hala çalışanlarını sadece zayıf yönlerine bakarak değerlendirdiklerini ve bırakın güçlerini
geliştirmeyi bu konuyu dikkate bile almadıklarını üzülerek görmekteyim. Yine aynı şekilde çalıştığım bireylerin de
büyük bir azimle kendilerini eleştirirken hangi güçlere sahip olduklarıyla ilgili farkındalığa sahip olamadıklarını üzülerek deneyimlemekteyim. Hatta bu konuda toplum olarak o kadar katı bakıyoruz ki, bu bilgiyi aktardığımız kurumlar
burun bükmekten vazgeçemiyorlar. Yani acı bir şekilde İLMİ REDDEDİYORLAR. Yine aynı şekilde bireyler de direk
zayıf yönlere odaklanma sevdasıyla hareket edip, koçlukta neden güçlere odaklı bir sistem kurduğumuzu anlamakta
zorlanıyorlar. Ancak bireyler de farklı bir avantajımız var ki, sürece şaşırsalar dahi devam edilebildiği için fayda görme
noktasında bir aydınlanma yaşıyorlar. Pozitife odaklı bir sistemin meyvelerini toplamaya başladıklarında, o ana kadar
kendilerini ve güçlerini hiç tanımamanın şaşkınlığıyla mutluluk arasında bir yerde dolaşıyorlar.
Peki, siz değerli okurlarım bireysel bazda “Pozitif Psikoloji” akımından nasıl fayda sağlayabilirsiniz?
Öncelikle KENDİNİZİ BİLİN demek isterim. Her türlü gelişimin içten dışa oluşturulduğunda kalıcı olacağını unutmayın.
SİZ KENDİNİZİ LAYIKIYLA BİLEMEZSENİZ HAYATINIZA DA HAKKIYLA HÜKMEDEMEZSİNİZ. Lütfen bu sürece “
yapamadığınız”, “ başaramadığınız” ve “ kendinizi yetersiz gördüğünüz” şeyleri analiz ederek başlamayın. Öncelikli
sorularınız şunlar olsun;
Ben hangi güçlü yönlere sahibim?
Hangi güçlerimi doğal ve mutlu olarak sergiliyorum?
Hangi güçlü yönlerimle ilgili geri bildirim alıyorum? ( Gerekirse eş, dost, akraba ve iş dostlarınızdan bu konuda
azimle geribildirim alın.)
Kişiliğimdeki bu güçleri hangi sıklıkla kullanabiliyorum?
Daha fazla kullandığımda ne kazanırım?
Şu andaki hayatım bu güçlerimi kullanmama izin veriyor mu?
Bu güçleri daha fazla kullandığımı ne gösterir?
Hangi alanlarda bu gücümü daha fazla kullanabilirim?
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-

Bu bana, diğer insanlara ve çalıştığım kuruma ne kazandırır?
Bu gücü daha fazla kullanmak adına atmam gereken ilk adım ne olmalı?

Eğer kendinizle ilgili farkındalığınız yüksek değilse ve çevrenizden bu yönde sizi destekleyen geribildirim
alamıyorsanız bir uzmandan kişilik analizi yaptırarak destek alabilirsiniz. Dikkatinizi analiz sonuçlarında ana
güçlerinizi tanımaya ve parlatmaya verin. Kesinlikle alışkın olduğunuz şekilde zayıf yönlere odaklı bir bakış açısına
sahip olmayın. Ana amacınız BAŞKA BİRİSİNE DÖNÜŞMEK DEĞİL EN İYİ VERSİYONUNUZU SERGİLEMEK
olmalıdır.
Kendinizi tanımanız sonrasında ikinci bariyeri de atlatmalısınız. Zihninizde otomatik olarak yer alan ve sizi durduran
ana negatif inançlarınızı tespit etmeli ve pozitife dönüştürülmelisiniz. Ünlü psikolog Shad Helmstetter,
otuzlu yaşlara gelene kadar bir yetişkinden yaklaşık on sekiz milyon kez kendini sınırlayan ve etiketleyen sözcükler
duyduğunu ve yine o yaşa gelene kadar, sadece sekiz kez güven verici ve pozitif bir yargı ile karşılaştığını dile
getirmiştir. Yapılan araştırmalarda insan zihninden günde yaklaşık yetmiş bin düşüncenin akıp geçtiği ve bunların
yaklaşık yüzde doksanının bir önceki gün ile aynı olduğu görülmüştür. İşin en kötü yanı ise bu düşüncelerin büyük bir
çoğunluğu negatif olarak adlandırdığımız, yapamadıklarımızdan, beceremediklerimizden ve sahip olamadıklarımızdan
oluşmaktadır.
Pozitif düşünmek ne yazık ki çoğu zaman POLYANNACILIK ile karıştırılmıştır. İnsanların çoğu hayatlarında sadece
pozitif düşünerek mutluluğa kavuşacaklarına inanmışlardır. Buna benim “ light gelişim” olarak ifade ettiğim kişisel
gelişim kitap ve eğitimleri de müthiş destek olmuştur. Bir süre sonra birçok insan istedikleri kadar pozitife odaklansalar
da zihinlerinin negatife eskisinden de büyük bir hızla geri dönebildiğini üzülerek itiraf etmektedir. Peki, olay “ pozitif
düşünmek” ve bu akımın faydaları ise, bu ne tezat durumdur? diye düşünebilirsiniz. Atlanan nokta şudur. Yukarıda
Shad Helmstetter’dan alıntı yaparak ifade ettiğim gibi insanoğlunun gün içerisinde yaşadığı deneyimlerle birlikte
tamamen kendine münhasır bir zihin yapısı oluşmuştur. Çekirdek olarak ifade edebileceğimiz birçok negatif inancı ve
düşüncesi bakidir. Peki, bu negatif düşünceler çürütülmeden yerine pozitifler inşa edilebilir mi? İMKÂNSIZ!
Aslında beynimizi ben bir ağaca benzetiyorum. Hangi düşünceyi sık tekrar ediyorsak, o düşünce dalı müthiş bir hızla
büyüyor ve kalınlaşıyor. Beyin her gün tekrar ettiği düşünceleri artık kişi inanmasa DAHİ her gün otomatik olarak
tekrarlıyor. Bu tekrarladığı negatif düşünce ve inançların bizzat beyin tarafından çürütülmesi ve her çekirdek inanç için
yeni bir inanç sistemi oluşturulması gerekiyor. Yani yeni bir dal. Beyin eski dal kalın olduğu için ilk başta ona yönelse
de karşısına yeni yeşermiş ama bizi mutlu kılan ve en önemlisi İKNA OLDUĞUMUZ yeni inancı sunduğumuz da
onu tekrar etmeye başlıyor. Kafanızın hafif karıştığını tahmin ederek kısaca şunu demek istiyorum; KÖKTENCİ BİR
POZİTİF İNANCA ASLA SAHİP OLAMAZSINIZ. Zihninizde var olan ve sizi durduran ana inançlarınız üzerine çalışmalı
ve aynı inançları ikna olabileceğiniz yeni bir inançlar ile değiştirmelisiniz. Bu dönüşüm yönünde size fayda sağlayacak
bir formu sizlerle paylaşmak isterim;

Alanım kısıtlı olduğu için pozitif psikoloji adına bireysel olarak alabileceğiniz önlemleri bitiriyor ve çok sevdiğim bir
cümleyle yazımı sonlandırmak istiyorum;
GÜÇ HERHANGİ BİR HEDEFE ULAŞMAK DEĞİL, ZATEN ORADA OLMAKTIR.
Sevgilerimle
Yönetici Koçu
Didem Sezgin
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Ufuk Tarhan

M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu – 2009-2011 Fütüristler Derneği Başkanı
Ufuk Tarhan, ODTÜ Ekonomi Mezunudur. 1982-2005 arasında çoğunlukla teknoloji olmak üzere çeşitli sektörlerde üst
düzey yöneticilik yapmıştır. 2006 da M-GEN Gelecek Planlama Merkezi’ni kurarak girişimci, 2009 yılında Fütüristler
Derneği Başkanı olmuştur. 2002 Yılı-Dünya Gazetesi-Bilişim Sektörünün En Başarılı İş Kadını Ödülünün sahibi olan
Tarhan; Türkiye’nin ilk ve tek Fütürist kadın konuşmacısıdır. Kendi buluşu olan Tablet Seminerleri satar. Gelecekçi,
sürdürülebilir iş modelleri, dijital iş stratejileri tasarlar ve uygular, İş Avatarlığı yapar. Sosyal medyanın çok aktif bir
kullanıcısıdır. Geniş bir takipçi kitlesine sahip, blogger ve internet yazarı olan Tarhan’ın iki kitabı bulunmaktadır. Evlidir,
iki çocuk annesidir.
Ufuk Tarhan’ın Sosyal Medya adresleri; Blog, Facebook, Twitter, Friendfeed, Linkedin, Foursquare
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Fütürizm; Olumlu Gelecek Planlamasıdır
Yeşim Tekstil sektörde yaptığı gelecek odaklı kumaş çalışmalarıyla ön plana çıkmış dünyanın en ünlü markaları
için üretim yapan, Bursa’daki fabrikasını da gidip dolaştığım ve çok beğendiğim bir firma. Ama insan odaklı yönetim
anlayışıyla çalışanına verdiği değer ve kişisel gelişimi için harcadığı çaba gerçekten takdire değer. Bu çalışmaların da
birçok firmaya da örnek olduğunu ve olması gerektiğini düşünüyorum. Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü de çalışanlarının
kişisel gelişimi için hayata geçirilmiş güzel çalışmalarından yalnızca birisi. Ben Yeşim Fütüristler Kulübü’nün yakından
takipçisi olarak bu kulübü de kendime yakın buluyorum. Fütürizmin de olumlu gelecek planlaması olduğundan yola
çıkarak benden yazı istediklerinde memnuniyetle bu çalışma içerisinde yer almak istedim.
Bu yazım aracılığıyla da pozitif düşünen herkesi fütürizm konusu üzerinde de kafa yormaya ve bu konudaki bilgi birikimlerini artırmaya davet ediyorum.
Günlük hayatımıza yeni 3 kelime daha eklendi; ‘ fütürist’, ‘fütüroloji’ ve ‘fütürizm’. Fütürism veya fütüristler, ‘gelecek’
kelimesinin İngilizce’deki karşılığından dolayı dilimize yerleşse de eminiz Türk Dil Kurumu yakın zamanda
‘gelecekçiler’, ‘gelecek çalışmaları’ ve ‘gelecekçilik’ diye bu 3 kelimeyi dil hazinemize kazandıracaklar.
Fütürizmin tanımı ile başlayacak olursak; bire, kurum ve toplumlara ilişkin olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek
senoryalarını gerçekleştirmek için atılması gereken adımları ilkeli ve bütünsel olarak inceleyen çalışmalar zinciridir.
Kısaca “olumlu gelecek” tasarımıdır.
Türkiye’de bulunan bizim fütüristlerimiz de yasal olarak Fütüristler Derneği altında bir araya geldi. Şu anda kullanılan
anlamı ile Fütüroloji (Gelecek Çalışmaları), bugünkü ekonomik, teknolojik ve sosyal eğilimlerden yola çıkarak,
gelecekte var olacak akımları öngörmeye çalışan, orta vadeden uzun vadeye uzanan bir gelecek çalışmasıdır.
Fütüristler, en basit şekliyle, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler”
olarak ifade edilebilir. Fütürist olmak için, herhangi bir özel eğitim almak ya da benzeri bir önkoşul gerekmiyor. Sadece
gelecek için bol bol senaryo yaratmak, hayaller kurmak ve kendine “fütürist” demek yetiyor.
Fütüristler arasında her meslekten insan bulunabilir. Bu kişiler, dünyada World Future Society (www.wfs.org),
Türkiye’de de Tüm Fütüristler Derneği (www.futurizm.org) olarak örgütlenmiş durumda. Onlara duyulan ilgi gittikçe
artıyor, çeşitli düşünce ve strateji geliştirme platformlarında fikirlerine daha çok kulak veriliyor. “Dünden bugüne geldik,
bugünden de yarına gideceğiz” eğilimi, yerini “Önce geleceği tasarlayacak, ondan sonra bugüne gelecek ve adım
adım geleceğe doğru planladıklarımızı gerçekleştireceğiz” yaklaşımına bırakıyor. Bu yaklaşım yaygınlaştıkça, doğal
olarak fütüristler de çoğalacak; daha çok ilgi çekecek ve görüşlerine daha fazla önem verilecek.
İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun, olaylara olumlu yaklaşırsanız, onlar da size beklediğiniz sonuçları ve
kazancı getirir. Pozitif şeyler düşünün ve umun ki gerçekleşenler de iyi olsun!
İşte bunlar, son yılların hızla yayılan, adeta sihirli, neredeyse her derde deva cümleleri. Kesinlikle yanlış değil… Ben
de bu yaklaşımın sıkı uygulayıcılarından ve en fazla benimseyenlerinden biriyim. Karamsar olmamak, ne kadar kötü
olursa olsun olumsuz koşullar karşısında yılmamak, mücadeleye devam etmek, her fenalıktan bir ders ve iyi taraf
bulup olayları böyle görmeye çalışmak, yaşam prensiplerim arasında yer alıyor. Yaşama daima güler yüzle bakmanın
gücüne inanıyorum.
“Pozitif Değişime Çağrı”, 12. İnsan Kaynakları Zirvesi’nin de jenerik adıydı. Hemen hemen tüm katılımcılar, özellikle
milenyum neslinin bu şekilde düşünmesinin getireceği olumlu fark ve katkıları uzmanlık alanlarıyla ilintilendirerek
aktarmaya çalıştı. Pozitivizmin, yeni binyıl insanının mantrası olması gereğine dikkat çektiler. Çok da iyi yaptılar.
Ben de yürekten destekliyorum. Kendi yaşam pratiğimde de sonuna kadar bu şekilde düşünmenin, olaylara böyle
yaklaşmanın olumlu sonuçlarını arıyor ve yaşıyorum.
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Ancak, önemli bir noktaya dikkat çekmek gerektiğine inanıyorum; kendini öylesine ve sadece pozitif düşünmenin
kollarına bırakmak veya çaba harcamaksızın iyi şeylerin gelmesini beklemek, “kadercilikle” yer değiştirebilir, aman
dikkat diyorum!
Eller kavuşmuş, yüzde ruhani bir gülümsemeyle hayata pozitif ve sıcak sıcak bakmak, elbette önemli ve güzel bir
duruş. Fakat yeterli değil, hareket gerekli. Hani film çevirirken, tebeşirle sahne adı ve numarası yazılmış tabelayı
kameranın önüne getirir, “Oyun!” diye bağırır, sonra da ilgili bölümün çekimine başlarlar ya, işte hayatta da bu gerekli:
aksiyon, hareket, yapmak!
Pozitif düşünce, kilidi açan anahtarsa, gerçekleştirmelerimiz de kapıyı açan somut eylemlerimiz… Kilitli bir kapıyı
açmak için uygun anahtar lazım, tamam. Ancak, içeri girmek için, kilidi açılan kapıyı aralamak, kuvvetle itmek, hatta
sıkışmışsa ve zorlanıyorsa, omuzlamak gerekli!
Sadece pozitif olmanın gücünü benimsemekle meselenin hallolacağına veya büyük ölçüde olumlu yönde çözüleceğine
dair bir inanç sistemi geliştirirsek, pozitivizm ile kadercilik arasındaki ince çizgide tehlikeli bir duruş, aksine olumsuz
sonuçları davet eden bir yaklaşım sergilemiş oluruz.
Pozitifi ara ve harekete geç! Sonucu getiren bu olacak. Engellerin, duvarların ve kapıların önünde sadece
gülümseyerek beklemek değil…
Gelecekte birşey yapmak istiyorsak; bir yerde, birileriyle, bir konumda olmak istiyorsak, bunları imgelemeli; o
istediğimiz şeyleri hayalimizde yaşamalıyız. Ancak bu şekilde, bir anlamda bilgi işlemcimiz olan beynimiz doğru
komutları alabilir. Nereye doğru yol almamız gerektiğini hayal edelim ki kendimizi o gelecek için hazırlayıp oraya doğru
yürüyelim. Bunu yapmaz ve düşlemezsek, bizi yöneten sistemlerimiz nasıl algılayıp da gereğini yapacak? Nereden
bilecek beynimiz kim, kiminle, nerede, nasıl, ne zaman olmak istediğimizi? Eğer biz açıkça, net bir şekilde bunları
hayallerimizle beynimize veri olarak iletmezsek, başkalarının tercihleriyle gelişen komutların uygulayıcısı olmaya da
razıyız demektir.
Yaşamımıza dair tercihleri bilinçli ve farkında olarak önceden kurgulamazsak, gerçekleştirdiklerimiz, aslında kontrolümüz dışında, bizim için biçilen ya da alınan elbiseleri giymek gibi, “onlar”ın bizim için istedikleri hayatları yaşamak
oluyor. Başkalarının koydukları hedeflere yetişmeye çalışıyoruz. Bunun için insanlar kendilerini çoğunlukla mutsuz,
rahatsız, eksik ya da fazla hissediyorlar. Pek çok kişi, “Aslında burada olmamalıyım, bunu yapmamalıyım, şunu
yapmalıydım” gibi huzursuz bir durum, anlamsız bir arayış içinde... Ne aradığını bilmeden!
Oysa, insan olarak en büyük sorumluluğumuz, her şeyden önce bizi mutlu edecek, varoluşumuzu evren ve diğer
insanlarla, canlılarla, cansızlarla uyumlu kılacak tercihlerimizi belirlemek. Bunların farkına varmak ve yaşamımızı
ona göre kurgulamak. İnsan denen sistemin bir anlamda bilgi işlemcisi olan beynimizi etkin kullanmayı öğrenmek,
yaşamımıza sahip çıkmak demek.
Artık, pek çoğumuz, bugünün yarını etkilediğini kabul ediyoruz. Peki ya gelecek bugünü etkilemiyor mu? Etkiliyor,
hem de nasıl... Şimdi insanlık bunun yaygınlaşmaya başladığı bir süreçte. Yani maharet, yarının arkasından koşmak
değil, önce yarını kurgulamak, sonra da bugünden yarına aşama aşama gitmek... İkisi aynı gibi görünse de çok farklı
yaklaşımlar. Arkasından koşmuyoruz, koordinatlarını önceden belirlediğimiz bir varış noktasına sükunetle ilerliyoruz.
Hangi zamana, duruma gideceğimizi belirleyip, ona doğru kararlı adımlarla ilerlemek için önce düşlerde o geleceğe
gidip, sonra bugünü ileri doğru yaşıyoruz. Yani, yaşasak iyi olur... Geleceğimizi planlasak ve onu yaşasak, çok daha
az kaynak harcarız, daha az yıpranırız. Kişisel gelecek planlamasının başladığı yer, “Nasıl bir hayatım olsun?” diye
düşlenen gelecek. Bittiği nokta ise mutlu, huzurlu, kendinden emin ve cesur yaşanan bir hayat...
Size bir soru sormak istiyorum; başarıya bizi götüren nedir? Şans mı, plan mı?
"Her ikisi de..." deyip, kolayına kaçmayalım. Gelin biraz irdeleyelim bunları.
Her ne kadar başımıza gelenlerin bir kısmının sorumluluğunu alsak da büyük parçayı daima "E ama şans da çok
önemli!" diyerek hafifçe taç çizgisinin dışına iteliyoruz. Şansın doğuştan geldiği ve yaşam koşullarının gelişmesinde
belirleyici olduğu noktasında da bırakıyoruz. İçine doğacağımız aileyi, ülkeyi, çevreyi, cinsiyeti, vs. seçemeyişimiz de
bunu ispatlamak üzere sıkça kullandığımız iddialardan. Aslında, yoksul ya da dar imkanları olan ailelerde doğanların
şanssız, tersinin ise şanslı olduğunu belirtip, başarıya giden veya gidemeyen yolları bu şekilde açıklamak, ülkemizde
daha fazla olmakla birlikte genelde tüm toplumlarda yaygın. Bilinçli gayretin belirleyici olduğunu kabul edenler olsa da
talih, kader, kısmet gibi kavramların etkisini önemseyenler hâlâ çoğunlukta. Kısacası, çoğumuza, "İnsan şansı veya
şanssızlığı ile doğar, şanslı insanlar da daha başarılı olur, arızi olarak talihsizliğini iyiye döndürebilenler de vardır,
ancak istisnalar kaideyi bozmaz" ifadesi, epey rahatlatıcı geliyor. Doğal olarak, şans ve kısmet temelli açıklamalar,
ağzında altın kaşıkla doğmasına rağmen kötüye giden ve şanssızlığa uğrayan kader kurbanları için de yapılıyor.
Şanslıyken şanssız olmak daha kolay, tersi ise daha zor diye kabul ediliyor.
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Kendini "şanslı" ve "şanssız" diye ifade eden kişiler üzerinde yapılan ve yıllar süren araştırmalar ise farklı bakış açıları
getiriyor. Ve deniyor ki, şans ya da şanssızlık diye ifade edilen durumlar, evrenin sunduğu sonsuz olasılıklar arasından
bireyin yaptığı seçimlerin sonucudur. Kuantumcular, fütüristler, yani olasılıkların teorisyenleri, beynin sadece "olası
olduğuna inandığı" şeyleri görecek şekilde çalıştığını iddia ediyorlar.
Yapılan deney ve çalışmalara göre, birşeyi ancak belleğimizden yansıdığı zaman, yani biliyorsak algılayabiliyoruz. Beyin üzerinde yapılan çeşitli psikoloji testleri de bunu destekliyor. Tanıdık ve bildik olanları algılamaya ve kabul etmeye
daha yatkınız. "What The Bleep Do We Know?" belgeselinde, bununla ilgili güzel bir örnek verilmiş. Kristof Kolomb´un
gemileri Karayip Adaları ufuklarında görülmeye başlandığında, yerliler daha önceden bildikleri, gördükleri, umdukları
birşey olmadığı; beyinlerinde öyle bir kayıt, algılama bulunmadığı için gemileri göremezler. İçlerinden sadece bir tanesi, denizdeki dalgaları fark edip, bunların neden birdenbire ortaya çıktığını anlamaya çalışırken, bir süre sonra gemileri
görmeyi başarır. Koşup kabilesine haber verir, gördüklerini anlatır. Önce göremezler. Bir süre sonra, arkadaşlarına
inandıkları, güvendikleri için diğer yerliler de gördüklerini algılamaya başlarlar.
Yani şuraya geliyoruz. Aslında, olanaklar, olasılıklar içinde yüzüyor; ancak, beynimizi, kendimizi kısıtladığımız ve bu
yüzden de ummadığımız için bunları göremiyor, algılayamıyor, olanakları çoğaltamıyoruz. Es kaza algılarsak da
hemen kendimizi o şeyin ne kadar ulaşılamaz, yapılamaz, vs. olduğuna inandırıyoruz.
Arkalarından bakakalıp fark ettiğimizde ya da başkalarının eline geçtiğini gördüğümüzde de "kaçan fırsatlar" ya da
"pişmanlıklar", kısacası "şanssızlıklar" arşivlerimize atıp, sohbetlerde bol bol anlatıyoruz.
Oysa, şanslı diye nitelenen insanlarda çok tipik ortak özellikler saptanmış. Kendilerini şanslı olarak kabul edenlerin
neredeyse tamamı, iletişime çok açık, aktif, pozitif, eğlenceli, sorgulayıcı, kararlı ve kendilerine, çevrelerine güvenliler.
İç seslerini dinlemeyi ve ne istediklerini biliyorlar. Daima iyiyi umuyor ve olasılıkların, yani şanslı olabileceklerin durum,
fırsat sayısını artırıyorlar. Asla pısırık, çekingen, pasif değiller. Bu türler, kronik olarak "ŞANSLI" olduklarını iddia
edenler oluyor.
Kendini şanslı zanneden, ama aslında yukarıda sayılan özelliklerini kullanarak ve geliştirerek yaşamlarının dümenini
ellerinde tutanlar, her zaman rotalarını önceden belirlemiş olarak yola çıkanlar. Yani planlılar...
Onlar, dima, yılmadan, bıkmadan, söylenmeden hedeflerine koşuyorlar...
Şanssızım, ´´ama yapamam ki, ama bana şunu ettiler´!! diye mızırdanmıyorlar!
Peki gelecek nasıl planlanır ?
Uzgörü; Uzak, Uzman ve Uzlaşmacı (paydaşlarla, zamansal olarak ve disiplinler arası uzlaşma) görüşü anlatmak
üzere kullanılmaktadır.
Başarılı bir yaşam için "kişisel gelecek planı" yapmanın ne kadar hayati olduğunu benimseyenler hızla artıyor.
Hayatlarındaki olumlu gelişmeleri ve sonuçlarını da hızla yaşıyor.
Planlamanın başlangıç noktası ise "kişisel vizyon"… Yakın zamanlara kadar, iyi bir vizyon için geleceğin tahmin edilmesi ve öngörülü olmak şart diyorduk. Hala da diyoruz. Önünü görmeden ilerlemek imkânsız. Ancak son
zamanlarda daha çok, "geleceği yönetmek", "değişimin önüne geçmek" gibi kavram ve yaklaşımları benimsiyoruz ve
başarı reçetelerine bunu yazıyoruz. İşte burada işler biraz değişiyor…
Geleceği yönetmek için önce vizyon gerekli diyorsak, artık burada önünü görmekten daha uzaklara bakmak, iyice
ötedekini görebilmekten bahseder hale geliyoruz. Teknolojinin neden olduğu hızlı değişim ve gelişimi yakalamak
önemli, ancak, çok daha sonrasını da görebilip, şimdiden pozisyon almak ondan da önemli ve hayati. İngilizce
deyimle, artık forecast’in yerini foresight alıyor. Görebilmek, hayal edebilmek tahminden daha önemli oluyor.
Bir zamanlar hayal, ütopya denen şeyler o kadar hızla yaşamımıza girdi ve dünyayı, insanlığı değiştirdi ki önümüze
gelen herhangi bir hayale "hadi canım bu da olmaz, deli saçması" v.s. demek biraz cesaret istiyor. Sayısız somut
örnek avaz avaz bağırıyor; insan hayal ettiğini yapıyor, yapabiliyor diye! Eğer aklınıza bir şey geliyorsa veya birinin
aklına gelenleri, hayallerini dinliyorsanız, aman dikkat! Hiç ummadığınız kadar hızlı gerçekleşebilir. Kısacası
"hayaller gerçek oluyor!" söylemi artık öylesine söylenmiş bir şey veya abartılı bir reklam sloganı olmaktan çıktı. Eğer
başkalarının hayallerinin, planlarının bir parçası olmak istemiyorsak, kendi düşlerimizi, yani geleceği kontrol etmemiz,
kendi istediğimiz gibi şekillendirmemiz gerekiyor. Bu güç ve seçim elimizde…
Tüm bunları düşününce "geleceği yaratmak", en temel kişisel, kurumsal yetkinlik ve sorumluluğumuz haline geliyor.
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Gelecek için farklı seçenekler olduğu, yaratılabileceği tartışılmaz. İşte bunların ne olduğunu bulmak için geliştirilmesi
gereken kritik bakışa "Uzgörü" diyoruz.
"Uzak görüş", "Uzman görüş" ve "Uzlaşmacı görüş" anlamlarının hepsini birden içine alan "uzgörü", başarılı olmak
isteyen yeni jenerasyon insanların en önemli ve temel yetkinliklerinden biri olacak.
Bu nedenle "fütürizm" son zamanlarda hızla yıldızı parlayan bir alan, konu. İlgilenmenizi, araştırmanızı, yaşamınıza
karıştırmanızı hararetle öneriyorum.
Uzgörü geliştiren, geleceğini çok daha sağlıklı planlar. Plan da başarılı bir gelecek için tüm kapıları açar…
Oysa pek çok kimse, geleceğin planlanabilir olduğuna inanmak yerine, bilge, kahin ve falcılara başvurmayı tercih
ediyor ya da daha kolay buluyor... O yüzden de bu işleri yapanlar, neredeyse psikolog ve danışmanlardan daha çok
ilgi görüyorlar. Oysa, geleceği öğrenmeye çalışmak yerine onu şekillendirmek, planlama ve revize etme olasılığını da
kabul etmek bana daha akıllıca bir yaklaşım gibi geliyor...
Strateji ve planlama, daha çok askeri ve teknik alanlarda, bir de iş konusunda geçerliliği olan kavramlar. Bireylerin
kendi hayatlarını planlayıp stratejilerini oluşturmasına ise henüz pek fazla inanan yok. Genellikle, planlı programlı
yaşayan insanların daha başarılı oldukları kabul görüyor. Ancak, bunun bir "yetenek" olduğu fikri de son derece
yaygın. Başarıyı ´şansla´ izh etmekse, özellikle oryantal toplumlarda tam kaçış noktası...
Oysa ve bence; planlama öğrenilebilir bir yetenek...
Son yıllarda, özellikle fütüristler, farklı bir bakış açısı getirerek, kişisel geleceği planlamanın da öğrenilebilir bir
"yetenek, yaklaşım" olduğunu iddia ediyorlar. Ben de bunun öncülüğünü yapanlardan biri oluyorum... Şirketimi
kurduğum, 2006´dan bu yana, bireylerin, geliştirecekleri yeni yaklaşım ve davranış setleri ile, istenilen yaşamı planlayabileceklerine dikkat çekiyorum. Kendi yaşam prtaiğimde de bunu uyguluyorum. Ara sıra aksaklıklar çıksa da
revizyonlar yapıyorum. Ve ne yalan söyliyeyim; sistem çalışıyor, şimdilik, her şey yolunda görünüyor...
Birçoğumuz hedeflerimize ulaşamadığımızda talihsizliğimize kızar ya da kendimizi yeteneksizlik veya iradesizlikle
suçlarız. Oysa bunların etkisi zannettiğimiz, inanmak istediğimiz kadar yüksek ve önemli değildir.
1- Şöyle sesli bir söyleyin bakalım kendiniz anlıyor musunuz?
‘Daha iyi bir iş, sağlıklı yaşam’ gibi dilekler belirsizdir, sisli-pusludur. Bulanık, net olmayan hayaller, niyetler insanı
ancak bunaltır, cesaretini kırar. Tam olarak ne istediğinizi daima kafanızda detaylandırarak, başkalarından önce kendinize de sesli olarak söyleyin, tarif edin. Bakalım duyduğunuz şeyler sizi tatmin ediyor mu?
İstemeyi bir yolculuk için bilet almak gibi düşünün. Bilet almak için kafanızda nereye, ne zaman, nasıl, kimlerle,ne
kadar kalmak üzere vb gideceğinize karar vermiyor musunuz? Vermek zorunda değil misiniz?
Aslında ‘hedef, istek’ dediğimiz şeyler de bir yere gitmek gibi, varış noktaları. Detayları tek tek netleştirmeden bilet
kestiremez, dolayısı ile de oraya varamazsınız.
Farz edin; karşınızda Aladdin’in sihirli lambasından çıkmış cin var ve her istediğinizi yapacak.
İyi bir hayatım olsun dediniz. O da başlayacak sormaya;
- Nerede?
- Ne zaman?
- Ne kadar iyi? Evini, yaşam şeklini, ihtiyacın olacak parayı söyle, ne kadar lazı?
- Kimlerle?
- Ne iş yaparken?
Ona ‘’eh sen bilirsin işte, en iyisini yap mı diyeceksiniz?...’’ Ya bilmiyorsa?
Ya ona göre iyi olan şeyler size göre değilse…
Ya da ‘’seninle mi uğraşacağım, işim mi yok Allah aşkına bekleyen bir sürü insan var, daha sen ne istediğini bile
bilmiyorsun’’ diye basıp giderse… Ki emin olun gerçek hayatta da olay aynen böyle gerçekleşiyor… Siz istedim
sanıyorsunuz, karşınızdakiler ne istediğinizi anlamadığı için basıp gidiyor ya da sizi fark etmiyor bile… Tıpkı yemek
siparişini veremediğinizde bıkıp, çekip giden garson gibi…
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Fırsatlar bile bıkıyormuş inanın. Öyle diyorlar...
Ne istediğinizi ve yolda sizi nelerin beklediğini düşünün, hesaplayın. Hedef ve istekleriniz için ‘fikren çalışın’. İlerigeri, olumlu-olumsuz olasılıkları, en iyisini-en kötüsünü vb kafanızda canlandırarak, yapmanız gerekenler ve yapabileceklerinizi iyice sindirin. İsteklerinize, istemeye alışın, benimseyin ve kendinize hız kazandıracak zihinsel ön
çalışmaya önem verin. İstek ve hedeflerin fotoğraf olarak da kafada canlanabilmesi lazım. Olamıyorsa henüz ne
istediğinizi netleştirememişsiniz demektir.
Toparlarsak; Ne istiyorsanız kendinize yüksek sesle detaylıca anlatın (bir de yazarsanız fevkalade olur).
Anlattıklarınızın gerçekleşmesi için yapmanız gerekenleri kafanızda irdeleyin, test edin, fotoğraflayın.
Eh tabii bir de tüm tasarladıklarınız için bilfiil harekete geçin ve her gün onun için bir şey yapın.
Ona sahici emek verin.
Düşünce önemli ama eyleme dönmeyen fikir eninde sonunda sadece fikirdir ve uçar gider…
Geçenlerde İnternet´te dolaşan, herkesin birbirine yollayarak yaydığı türden bir yazı geçti elime. Metinde, 70 yıl
civarındaki ömürleri ile en uzun yaşayan kuşlardan biri olan kartalların, 40 yaşlarındayken yapmak zorunda kaldıkları
önemli bir seçim aktarılıyordu.
Aktarıma göre, 40´larına geldiğinde, kartalın pençesi sertleşiyor, esnekliğini yitiriyor ve bu nedenle avını kavrayıp
tutamıyor. İyi beslenemediği için de kısa sürede ölüyor. Yine 40´larında, gagası uzayıp göğsüne doğru kıvrılıyor,
kanatları yaşlanıyor ve ağırlaşıyor. Öte yandan, tüyleri kartlaşarak kalınlaşıyor. Tüm bu değişimlerle, kartalın uçması,
gittikçe zorlaşıyor.
Oysa, kartal için başka bir yol daha var deniyor...
150 gün, başka bir deyişle 5 ay kadar süren yeniden doğuş süreci. Eğer kartal yukarıdakinin aksine, bu yönde karar
verirse şunlar oluyor. Bir dağın tepesine uçuyor, korunaklı bir yerde yuva yapıyor ve orada kalıyor. Bulduğu o yerde,
kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlıyor. En sonunda, gagası yerinden sökülüyor ve düşüyor.
Kartal, bir süre, yeni gagasının çıkmasını bekliyor. Gagası çıktıktan sonra, bu yeni gagayla pençelerini yerinden söküp
çıkarıyor. Yeni pençeleri çıkınca, kartal bu kez, eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlıyor. 5 ay sonra kartal, kendisine
20 yıl veya daha uzun bir yaşam sağlayan müthiş değişimle, yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır hale geliyor.
İnsanlar da aslında zaman zaman hayatlarında yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalıyorlar. Kritik olan, o
noktaya geldiğini fark edebilmek. Bunu fark edenler, kendilerini yoran, kendilerine acı veren, hatta kayıplar yaşatan
tercihler yaparak, eskiyen duygu, alışkanlık, anı, insan, iş, ortamdan vazgeçiyor ve yenilenerek ilerliyorlar. Kendilerine
acı veren, sürekli patinaj yaptıran, gerilemelerine sebep olan unsurları, yaşamlarından, pençelerini söken kartal gibi
ayırabilenler, yeni ve taze gelişmelere kendilerini hazırlayabiliyorlar.
Düşünün, geçmişinizde "Öyle olursa mahvolurum" dediğiniz, yokluğuna katlanamayacağınıza inandığınız bazı şeyler
artık yok ve siz belki de daha iyi bir noktadasınız. Ya da oraya doğru ilerlemektesiniz. "Şu olursa biterim", "Bu olursa
masadan kalkarım" dediğiniz, ama şu anda çoktan hayatınızın parçası haline getirdiğiniz ve hoşnut olduğunuz şeyler
de doludur yaşamınızda. Kısacası, her kazanım bir vazgeçiş, her vazgeçiş de bir kazanım değil mi?
Yeniden doğuşu daha çok fiziksel görünümleriyle özdeşleştiren kadın ve erkekleri düşünüyorum. Kartal örneğiyle de
örtüşüyor aslında. Birtakım fiziksel özelliklerini değiştirmek, yenilemek için, son derece sıkıntılı yöntemler
uyguluyorlar. Dışarıdan "İkide bir estetik ameliyatı oluyor" diye burun kıvrılan insanlar, aslında ne kadar acılı
operasyonlara katlanıyorlar. Çünkü, onların yeniden doğuş algıları bu. Ya da kendini ruhsal ve içsel olarak yenileyenlerin geçmiş hikayelerini dinlediğimizde neler hissediyoruz? "Amma da çekmiş" ya da "Of, katlanılır şeyler yaşamamış"
demiyor muyuz?
Herkesin bir mükemmellik modeli ve ona ulaşabilmek için de kişisel yeniden doğuş teknikleri var. Kimi çıkarıyor, kimi
ekliyor. Her nasıl yapılıyorsa, muhakkak acılı oluyor. Ruh ve bedeni güzelleştiren her işlem ve süreç, acıdan,
yorgunluktan ve sıkıcılıktan geçerek, yeniden doğuşa götürüyor. İyi yolculuklar!
Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle, çok kısa bir süre önce bilmediğimiz bir sürü şey baş döndürücü bir hızla yaşamımıza
giriyor. Tüm bunlar, "insanoğlu, hayal ettiği her şeyi gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olduğu için" gerçekleşiyor. O
zaman başlangıç noktası "hayaller"...
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“İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar,” diyor hayallerin şairi Yahya Kemal. Aslında bu yalnızca ünlü şaire özgü
romantik bir duygunun ifadesi değil. Somut, neredeyse bilimsel bir gerçek... Evet, insan hayal ve umut ettiği sürece
morali yüksek, yaşama sevinci güçlü olur. Hayattan hiçbir umudu, beklentisi kalmadığı anda ise ruhsal bir çöküntü
içine düşer. Bazen de bu çöküş bedensel bir tükenişe, hatta ölüme bile götürür insanı.
Ailesi Naziler tarafından yok edilmiş, kendisi de Auschwitz Toplama Kampı’nda defalarca ölümle yüz yüze gelmiş
Avusturyalı nörolog ve psikiyatr Victor E. Frankl, “İnsanın Anlam Arayışı” adlı kitabında, bu kampta yaşadığı bir olayı
şöyle aktarıyor:
“Bir defasında geleceğe olan inancın kaybıyla kendini tamamen bırakıp herşeyden vazgeçme arasındaki yakın
bağlantının dramatik bir yansımasına tanık oldum. Hayli ünlü bir besteci ve librettist olan koğuş arkadaşım F., bir
gün benimle bir sırrını paylaştı: ‘Doktor, sana birşey anlatmak istiyorum. Tuhaf bir rüya gördüm. Bir ses bana bilmek
istediğim birşeyi sorabileceğimi ve sorumun yanıtlanacağını söylüyordu. Ne sordum dersiniz? Savaşın benim için
ne zaman sona ereceğini... Anlıyorsunuz değil mi Dr. Frankl, benim için! Ne zaman özgürlüğe kavuşacağımızı ve bu
ıstırabın ne zaman biteceğini bilmek istedim.’ ‘Peki bu rüyayı ne zaman gördün?’ diye sordum. ‘1945 Şubatında’ diye
yanıtladı. O günlerde Mart ayının başlarındaydık. ‘Rüyadaki ses ne yanıt verdi?’ Arkadaşım gizlice, ‘30 Mart’ diye
fısıldadı.”
“Bana bu rüyayı anlattığında, arkadaşım hâlâ umut doluydu ve rüyasındaki sesin doğruyu söylediğine inanıyordu.
Ama söz verilen gün yaklaştığında, kampımıza gelen haberler o tarihte özgür kalma şansımızın düşük olduğunu
gösteriyordu. Arkadaşım 29 Mart günü ansızın yüksek ateşle yatağa düştü. Rüyadaki sesin, savaş ve ıstırabın onun
için biteceğini söylediği gün olan 30 Mart günü sayıklamaya başladı ve bilincini yitirdi. 31 Mart günü öldü. Dışarıdan
bakanlara göre nedeni tifüstü.”
“İnsanın ruh haliyle -cesaret ve umut, ya da bunların eksikliği- bedenin bağışıklık sistemi arasında ne kadar sıkı bir
bağ olduğunu bilenler, umut ve cesareti aniden yitirmenin ölümcül bir etkisi olabileceğini anlayacaklardır. Arkadaşımın
ölümünün asıl nedeni, beklediği özgürlüğün gelmeyişi nedeniyle müthiş bir düş kırıklığı, bir çöküş yaşamasıydı. Bu da
bedenindeki gizli tifüs enfeksiyonuna olan direncini bir anda sıfırlamıştı.”
Frankl, kitabında kurtuluşa yakın son günlerde hastalanarak ya da intihar ederek ölen daha birçok arkadaşından söz
ediyor. Ve o ölümlerin gerçek nedeninin ne olabileceğini söylüyor: umudu yitirmek.
Ölümle yaşam arasında umut var...
Kaç hastanın, bedeni değil de umudu tükendiğinde hayata veda ettiğine ben de tanık oldum. Bedensel “iyilik” düzeyleri farklı olan hastalardan “en kötü” durumda olanın değil, inancını yitirip kendini bırakanın çözülüp gittiğini gördüm.
Çünkü zaten hasta olan beden, mutlak bir moral çöküntüsünün, ruhsal bir tükenişin etkilerini kaldıramıyor, ölüme
teslim oluyordu.
Ya da Frankl’ın yaşanmış öyküsündeki gibi, sağlıklı bir insan hayallerini yitirip koyu bir umutsuzluğa düştüğü anda
bağışıklık sistemi iflas ediyor ve onu ölüme getirecek bir hastalığa kapı açıyordu.
Önemli olan insanın umudunun somut bir dayanağı olması değildi. Frankl’ın yazdığı gibi, bir rüya bile olabilirdi umudun kaynağı. İnsan bir yalana bile bağlayabilirdi hayallerini. Önemli olan insanın, hayal, umut ve inançtan fışkıran
enerjiyle, pozitif bir ruh hali içinde olmasıydı. O zaman yaşama sevinci, bağışıklık sistemine, bedensel sağlık ve iyiliğe
yansıyordu.
Hayal, umut ve inançla insanların spordan sanata, savaş kazanmaktan devlet kurmaya, neler başarabileceğini
biliyoruz. Her birini birer mucize olarak gördüğümüz başarı öyküleri, hemen her zaman somut koşullardan bağımsız,
güçlü bir inancın eseridir.
Hayal etmek ve inanmak... Ruhsal ve bedensel gücümüzü inanılmaz boyutlara taşıyan sihirli anahtarlar... Önemli olan
bu anahtarları bulmak... Bir hayale inanmak ve onun peşinden gitmek... İnançla, inatla onu gerçeğe dönüştürmek...
Hayalin ve inancın sonucu olan pozitif tutum ve çabanın sonucu mutlak başarıdır. Orison Swett Marden’in dediği gibi,
“Büyük şeyler başaran tüm insanlar büyük hayalcilerdir”.
Başlamak işin yarısıdır deriz. Oysa hayal etmek ve bu hayale inanmak işin tümüdür. Hatta daha da fazlası. Çünkü
hayal etmek ve inanmak yalnızca başlamak, bitirmek ve başarmak değil, hepsinin ötesinde yaşamın ta kendisidir. Bu
yüzden insan gerçekten de “alemde hayal ettiği müddetçe yaşar”.
Cem Yılmaz’ın söylediği “1965’te içilen kahvelerin hatırı doldu, duyurulur!” lafı; hatırın bile geçerlilik süresi olduğuna
işaret eden esprili bir dokunuş. Böyle bir şeyin olduğunu sanırım her birinizin kişisel deneyimleri de doğruluyordur.
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Lafın özü, geçmiş kazanımlarımızın, inandıklarımızın miyad (son kullanma tarihi) takibini özenle kontrol etmeliyiz.
Süresi dolanları kullanmayıp, dolmak üzere olanları da yenileriyle değiştirmek üzere hazırlık yapmalıyız. Aksi takdirde
tıpkı gıda, ilaç zehirlenmesi gibi, yaşam kalitemizdeki deformasyonlar da kaçınılmaz.
Şimdiye kadar geleceğe atılan adımlardaki temel belirleyici, daha ağır basan faktör, ´geçmişin geleceği belirliyor
olduğu´ idi. Gelecekçilere göre, bu yaklaşımın miyadı dolmak üzere. Derler ki; buna verilen önemi azaltıp, bir an önce
yenisini benimsemekte büyük yarar var. Yerine daha ağırlıklı olarak koyacağımız eğilim, ekonomistlerin geliştirdiği
“rational expectations-rasyonel beklentiler” teorisi. Kısaca, ´bir şeyin bugünkü fiyatı dünkü fiyatla değil, geleceğin
nasıl algılandığı ile oluşuyor´ diyen eğilim. Genel olarak hayata bakış açımıza uyarladığımızda ise ´aslında geleceğin
bugünü belirlediğini´ ifade etmiş oluyoruz. Bugüne kadar daha çok, ´geçmiş bugüne getirdiğine göre, eldeki somut
verilere göre geleceğe şöyle gitmeliyiz´ diyorduk. Buna göre adımlarımızı ayarlıyorduk. Oysa görünüyor ki, bundan
böyle rasyonel beklentileri iyi anlamamız ve yaşam pratiğimizde buna göre kişisel geleceğimizi planlamamız önem
kazanıyor. Çünkü geleceğe her gün biraz daha hızla ve daha da zorlaşan koşullarda yaklaşıyoruz. Deneme-yanılma
ile kaybedecek zaman pek yok!
Özetle yeni yaklaşım; önce geleceği kurgula, ondan sonra da onun gerektirdiği şekilde yola çık! Her alanda gelecek
planın olsun, ama özellikle ´kendi kişisel gelecek planını´ özenle yap diyor…
Giderek, kaynaklar kıtlaşıyor, nüfus çoğalıyor. Her alanda paylaşılacak pastadan pay almaya çalışanlar artıyor. Üstelik
pasta da hep aynı miktar ve kalitede kalmıyor! Günümüzde herkes için en temel bireysel, kurumsal ve toplumsal
kaygı, sürdürülebilir büyüme, para kazanmak. Genç yaşlı herkesin şu anda bir şirketi, ürünü, işi, geliri olsa bile bunu
ne kadar geliştirebileceği, koruyabileceği konusunda ciddi kaygıları var. Biz büyürken “ekmek aslanın ağzında” denirdi. Sonraları midesinde denmeye başlandı. Şimdi ortada aslan da ekmek de yok sanki. Ya da bizim görmeye alışık
olduğumuz yerlerde değiller!
O zaman ne yapacağız? Alışık olmadığımız o yeni yerleri bulacağız…
Nasıl? Kişisel geleceğimizi keşfederek!
Nedir şu "kariyer planlaması" dedikleri?
Kariyer Planlaması, Kişisel Gelecek Planı’nın bir parçası olup, yaşamı etkileyecek önemli belirleyicilerle uyumlu
şekilde yapılmaması halinde, "kariyer çuvallaması" halinde dönüşen hayati bir süreçtir. Üzerinde mümkün olduğunca
erken yaşlarda çalışılmaya başlamasında fazlasıyla yarar vardır…. Benjamin Franklin; "boş çuval dik durmaz", demiş.
Kariyer çuvalının da dik durması için doldurmak gerekiyor. Sadece dolu olması da yetmiyor. Beklenilenin, istenilenin
karşılığını almak için, çuvalı alsın diye önüne koyduklarımızın da almaya değer bulacağı şeylerle doldurulmuş olması
gerekiyor.
Çuvalı satılabilir, para eder, faydalı malzemeyle doldurmak ve dimdik, güvenle; "buyurun, açın bakalım…" diye alıcının
önüne koymak ve alınması için istek uyandırmak üzere her şeyden önce malzemeyi toplamaya başlamak gerekiyor.
Malzemeler;
Vizyon – 20xx yılında, yyy yaşımda "nasıl bir hayatım olsun?"
Misyon – vizyonuma ulaşmak için neler yapmalıyım?
Plan – "ne, neden, nerede, nasıl, kimlerle" yapacağım?
Program – yapacaklarımı "ne zaman" gerçekleştireceğim?
Aksiyon – plan ve programların yapılması, yaşanması
Malzeme toplamak ve sunmak için en ama en önemli şey; ÖN HAZIRLIK!!!
Örneğin, üniversitede okuyan, 20 yaşında bir genç, kendisine böyle bir ön hazırlığı nasıl yapabilir? İşte bir örnek;
Yukarıdaki sorulara, kişisel geleceğiniz için vereceğiniz çok net yanıtlarınız, hedeflediğiniz yaş ve yıl aralığı belirgin
olmalı. 35 veya 40 yaşıma geldiğimde, 2025 veya 2020’de gibi…
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Vizyon; Şu sektörde, şöyle bir şirkette (kendime ait ya da bir kurum) şöyle bir görevde/pozisyonda, şunları yaparak
(satış, çizim, deney, analiz, toplantı, resim, müzik, konuşma, konser, eğitim vs. ne yapmaya yetkinseniz ve ne
seviyorsanız), ayda/yılda ortalama şu kadar kazanarak, şu ülkede/şehirde/semtte, şöyle bir evde, şu insanlarla
yaşıyorum…. – Hayali örnek; Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun Dijital Medya alanındaki en büyük kuruluşunun "ekonomi"
haberleri içerik bölümünü yönetiyorum ve o kuruluşun icra kurulundayım, ufak da bir hissem var. Ayda ortalama
25.000$ kazanıyorum. Evliyim, eşim bir genetik şirketinde uzman programcı… Henüz çocuğumuz yok. Olmasını istiyoruz.
Bunun için, Misyon; Hayali örneğe devam; İletişim Fakültesini iyi dereceyle bitiriyor, ekonomi, finans master’ı yapıyor,
bir finansal danışmanlık şirketi ya da finans kuruluşunda çalışıyor aynı zamanda ufak bir ekonomi dergisi/gazetesine
yazılar yazıp, araştırma, röportajlar yapıyorum. İyi bir ekonomi muhabiri olarak uzmanlaşıyor, G.Afrika’da (tamamen
hayalidir, hedefinizi siz koyun) bir medya kuruluşunun temsilciğinde çalışıyorum. Geri kalmış ekonomik ortamları izliyor, uluslararası tecrübe biriktiriyor, Türkiye’ye dönüyor, evleniyorum veya orada evlenip, geliyorum.
Plan; Erciyes Unviversitesi İletişim Fakültesini bitirip, İzmir Dokuz Eylül’de ekonomi, finans master’ı yapıyor, finans
şirketinde çalışıyorum. İngilizcemi ilerletmek ve uluslar arası tecrübe kazanmak için yurt dışı olanakları araştırıyor, dil
kursuna gidiyorum. Bunlar için hocalarım, iş adamları, tanıdıklarım, sivil toplum örgütlerinin burs, yardım programları
v.s. her yere baş vuruyor, herkese niyetimi, isteğimi, tutkumu ve kararlılığımı aktarıyorum. Yüzlerce görüşme, telefon,
mail, mektup, faks, internette search yapıyorum… Yaşam hedefime uygun tüm olanakları zorluyorum.
Program; Yukarıda tüm yapıyorum dediğim somut adımlara tarih, zaman koyuyorum ve tasarladıklarımı hakikaten
YAPIYORUM!!! Kendimi kandırıp, oyalamıyorum…
Aksi takdirde, planlarımı hayata geçirmezsem, tasarladıklarım HAYALden öteye gidemiyor, "bana fırsat tanımadılar ki,
o şunu yapmadı, bu bunu vermedi, falan-filan destek olmadı ki, alçak kader şans tanımadı…" diye yakınanlar arasına
katılıyorum!
Dikkat ederseniz, yaşamımı kurgularken son derece detaylı şekilde "şimdiki zaman" dilini kullanıyorum. "Şu okulu/
bölümü/kursu/e-akademiyi bitiriyorum, şu alan/larda uzmanlaşıyorum, uzmanlık eğitimi alıyorum, staj/çalışma
yapıyorum, şu insan/lardan destek arıyorum/buluyorum, finansmanını/bursunu ayarlıyorum… "gibi.
Bu dili kullanmanız, kurguladıklarınızı benimsemeniz ve içselleştirmeniz için çok önemli.
Haydi bir deneme yapın bakalım neler çıkacak karşınıza. Kolay gelsin...
Yazımın sonlarına yaklaşırken gelecek nasıl gelecek sorusunun cavbına bir göz atalım;
The Futurist dergisi, aslında bunu 1985´ten beri yapıyor. Derginin editörleri şimdiye kadar internet, sanal gerçeklik ve
Soğuk Savaş´ın bitişiyle ilgili yerinde öngörülerde bulunmuşlar. 2007 yılıyla ilgili de bazı gelecek tahminleri var. Yeni
yıla sadece üç haftanın kaldığı şu günlerde, özellikle bizi de ilgilendiren bölümleri sizle paylaşayım dedim. Tabii bu
´kehanetler´, "Hülya Avşar 2007´de evlenecek mi?", "Demet Akalın çocuk yapacak mı?" tadında olanlardan değil!
Paranın yerine zaman
Örneğin, The Futurist dergisine göre, artık çalışan insanlar, ´Daha fazla para´ yerine, ´Daha fazla zaman´ı tercih
edecekler! "Özellikle gelişmiş ekonomilerin 20. yüzyıldaki patlaması sırasında insanlar daha çok para kazandı ve
daha çok şey satın aldı. Ama tüketim çağı doygunluğa ulaşmak üzere. Ve 21. yüzyılda, profesyoneller, artık yüksek
ücretlerdense, aile ve arkadaşlarla daha çok vakit geçirebilmeyi tercih edecekler," diyor dergi. Yani "Ücretimi yarıya
indirebilirsin, ama tatilimi asla, ayrıca saat altıda ofisten çıkarım, babamı tanımam" dönemi başlıyor! Türkiye´de belki
bu tercihin etkilerini önümüzdeki 10 yıl içinde, en azından üst düzey profesyonellerde görebiliriz.
Hiperaktif çocuklar
Derginin işaret ettiği gelişmelerden biri, bütün dünyada çocuklardaki ´hiperaktiflik ve dikkat eksikliği´ probleminin
giderek artması. Uzmanlar bunun temel sebebini, çocukların gittikçe doğada daha az, televizyon ve bilgisayar başında
daha çok vakit geçirmesine bağlıyorlar. Araştırmalar; açık havada vakit geçiren çocukların, daha iyi konsantrasyon ve
daha yaratıcı beyinsel faaliyet gösterdiği yönünde. Bu durumun önümüzdeki yıllarda ciddi bir sağlık problemi olarak
ortaya çıkacağından ve konuyla ilgili önlemler alınacağından dem vuruyor The Futurist.
Emeklilik yaşı değişecek
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İnsan hayatının uzaması, ´sağlıklı yaşam´ önlemlerinin yaygınlaşması, sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve tıbbın bulduğu
çareler sebebiyle insanlar daha geç yaşlanıyor, daha geç ölüyorlar. Bu, emeklilik kavramı ve yaşında değişikliklere yol
açacak. 50´li yaşların sonunda yorulup emekli olanların çocukları ve torunları, kariyer açısından en verimli dönemlerini
50 ve 60´larda yaşamaya başlıyorlar. Bu yüzden, derginin söylediğine göre, emeklilik kavramının devrim geçirmesi
kaçınılmaz.
Akıllanıyoruz
Ve belki en önemli öngörü: Gelecekte herkes daha akıllı olacak! 2030 yılına kadar kablosuz teknolojiyi, düşünce işlem
sistemimize sokacağız! Yani, önümüzdeki 25 yıl içinde, beynimizdeki, nöronlar arası göreceli olarak ´yavaş´ bağlantıyı,
yüksek hızlı sanal bağlantılarla arttıracağız! ´Nanorobotik´ tabir edilen, 0.1 ila 10 mikrometre, yani mikroskobik
büyüklükte makineler ve robotlar üretim teknolojisi alıp yürüyecek. Bu minik robotlar, insan beyninin kullanılmayan
bölgelerini de aktif hale getirecek! Hafızamız, modeller ve şekil düzenlerini tanıma yeteneğimiz ve düşünce
kapasitemiz gelişecek! Dergide Hülya Avşar´la ilgili bir bilgi yok. Ayrıca Türkiye´nin Avrupa Birliği´ne girişinden de
bahsetmiyor! Belki de o kadar uzak geleceği The Futurist bile göremiyor, kim bilir!
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1954 yılı Elazığ,Ağın ilçesi, Pul köyü doğumluyum. 1959 yılında Akkara’ya göç ettik. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da
tamamlayıp,1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimine başladım. 1979 yılında Kayseri Gevher
Nesibe Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, ilk görev yerim olan Samsun ili Vezirköprü ilçesi sağlık ocağına
pratisyen hekim olarak atandım. Meslek hayatımın belki de en unutulmaz ve değerli 1,5 yılını bu görevde
tamamladıktan sonra Samsun 19 Mayıs Ün. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak uzmanlık
eğitimime başladım. 4 yıllık uzmanlık süresinin büyük kısmı Bursa Uludağ Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalında olmak üzere, Hacettepe Üniversitesi ve Liverpool Ün. Public Health Bölümünde tamamlayıp 1984 yılında Halk
Sağlığı uzmanı olarak Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandım. Aynı yıl M.S.B Sağlık Dairesinde askerlik görevime
başlayıp 1986 yılında bu görevimi tamamladım.
1984 yılında askerlik görevimi yaparken Ayrancı Polikliniği’ni açarak 1. basamak özel sağlık hizmetleri alanında
çalışmaya başladım. Halen 25 yıla yaklaşan bu görevime devam etmekteyim.
Meditasyon ile tanışmam;
Özel sağlık hizmetleri alanında çalışmaya başladıktan sonra, hızlı bir gelişme ile 1991 yılında Ankara’da 3 poliklinik
şubesi daha açtım ve kuruluşun yapısını A.Ş ye çevirip Özel Hastane açma girişimlerine başladım. Ancak, lise
yıllarından bu yana var olan, önemli bir sağlık sorunu doğurmayacak düzeydeki kalp ritim bozukluğu problemim,
giderek kendisini daha fazla fark ettirmeye başlamıştı. Günlük yaşantımın büyük bir kısmını alan ve çok yoğun stres
altında geçen bu çalışmalarım sonucu iki kere ani gelişen ventriküler aritmi nedeni ile karditoloji yoğun bakıma
kaldırıldım. Her iki atak da hayat tehdit edici boyutta idi. Koroner anjio dahil pek çok tetkik sonrası yüksek dozda
antiaritmik ilaç tedavilerine başladım.
Hastanenin yoğun bakım bölümünde geçen sürede, iş hayatıma da mecburi ara vermek zorunda kaldığımdan olsa
gerek, geçen hayatımı hızla gözden geçirdim. Bu gözden geçirme sonucunda, hastalığımın hızla artmasında
stresin en önemli etken olduğuna karar verdim. Bu karar benim için bir dönüm noktası oldu. Strese karşı bir şeyler
yapmalıydım.
Önceleri hayatımdaki stres yoğunluğunu azalttım. Açtığım kliniklerin sayısının çokluğu ve açmakta olduğum özel
hastanenin beni hayatta tutamayabileceğini düşünmeye başladım. Özel hastane açmaktan vazgeçtim. Şube kliniklerimi ortaklarıma devir ettim. Halen de bunun, o dönemde benim için bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Halen
hayatta olmamı, bu karara borçlu olduğumu düşünüyorum. Kendime ve iç dünyama daha fazla zaman ayırmaya
başladım. Doğa ile ilgilenmeye başladım.
1993 yılında bir gazetenin Pazar ilavesinde okuduğum bir söyleşi belki de hayatımın dönüm noktası oldu. “Doğa ile
uyumlu yaşar isek, doğa yasalarına uyar isek, çok daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamın mümkün olacağı, meditasyon
yapmanın da bu uyumu kolaylaştıracağını” yazıyordu.
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MEDİTASYON
Meditasyon bir zihin dinlendirme tekniğidir. Türkçe’ye “Sakin Uyanıklık” durumunun deneyimlenmesi olarak
çevirebiliriz.
İnsan zihni uyanıklık durumunda iken yaptığı, yönettiği günlük aktiviteler sonucu yorulur. Bunun sonucunda
doğal bir süreç ile zihin aktiviteyi yavaş yavaş terk ederek uyku ve rüya olarak isimlendirdiğimiz dinlenme
durumuna geçer.
Yapılan araştırmalar ve her insanin kendi kişisel deneyimleri gösteriyor ki; uyku ve rüya, zihin ve bedenin
dinlenmesi, kendini yenilemesi için gerekli bir süreçtir. Uyku ve rüya esnasında zihnin ve buna bağlı olarak da
bedenin fizyolojisi tamamen değişir. Bedenin kendi kendini iyileştirme süreçleri daha aktif hale gelir. Bu
nedenle, uyku ve rüya durumunu zihnin uyanıklık durumundan farklı halleri olarak isimlendiriyoruz.
İnsan bedeni; Beden - Zihin döngüsü içinde kendi kendini onarma, iyileştirme yeteneğine sahiptir. Bunun
en basit örneği yorulduğumuzda dinlenmemiz veya uyuma sonrasında kendimizi tekrar canlı ve enerjik
hissetmemizdir. Dinlenme süreci tekrar canlılık kazanmamızı sağlamıştır. Bu dinlenme süreci kendiliğinden ve
otomatiktir. Tıp biliminin en önemli araştırma konularından olan bu süreçler (Bağışıklık Sistemleri) çok
karmaşık ve mükemmel bir dizayna sahiptir.
Ancak uyku ve rüya sonucu elde edilen dinlenme, yasam boyu biriktirdiğimiz yorgunluk süreçlerinin
temizlenmesi için yeterli olamamaktadır. Pek çok hastalık, kendi kendimizi iyileştirme süreçlerimizin bozulması
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Özellikle;
Yüksek Tansiyon
Koroner Kalp Hastalıkları
Sık görülen enfeksiyonlar
Migren
Obezite
Kronik yorgunluklar
Depresyon
Anksiyete
Panik Ataklar
Uyku bozukluğu
Dikkat dağınıklığı
gibi pek çok hastalığı özellikle biriken streslere bağlayabiliriz. Stres ve yorgunluk birikimi arttıkça giderek daha
ciddi hastalıklara zemin hazırladığını söyleyebiliriz.
Meditasyon (Sakin Uyanıklık) durumunun deneyimlenmesinin yararı bu noktada devreye girer. Uyku ve rüya
durumlarının deneyimlenmesinin yeterli gelmediği birikmiş stresler , Sakin Uyanıklık durumunun
deneyimlenmesi ile atılabilir.

45

Meditasyonla ilgili bilinen en eski kayıtlara M.Ö. yaklaşık 5000 ~ 7000 yıl öncesine dayanan “Veda Bilgileri”nde
rastlanmaktadır.
Bu bilgilerde, insan zihninin 7 farklı “bilinç durumlarını” doğal bir eğilim olarak deneyimleyebileceği belirtilir.
Bu “bilinç durumları”nın ilk üçü hepimizin deneyimlediği ve bildiği (1) uyku, (2) rüya ve (3) uyanıklık bilinç
durumlarıdır.
Zihnimiz bu 3 bilinç durumunu kendiliğinden, doğal olarak deneyimler. Bu deneyimin sonucu olarak da zihin ve
beden fizyolojisi değişir. Uyku ve rüya sırasında kendi kendini iyileştirme süreçleri hızlanır, zihin ve beden
dinlenir. Yapılan araştırmalar bu durumu doğrulamaktadır. Uyanıklık bilinç durumunun deneyimlenmesi ise
zihin ve bedenin sürekli farklı bir aktivite içinde bulunduğu bir durumdur.
Eylemlerimizde ve bu eylemlerin sonucunda beklentilerimizde kişiden kişiye farklı düzeylerde de olsa kaygı,
korku, endişe, keder, üzüntü, sevinç, mutluluk, mutsuzluk ... vb. gibi duyguların etkisinde sürüp giden bir
aktivite durumu vardır.
Yapılan araştırmalar tüm hayat aktivitelerinin özellikle de yoğun stres, öfke, kaygı, korku ... vb. içeren
aktivitelerin vücut biyokimyasında “serbest radikal” adini verdiğimiz toksinlere (zehirli atıklara) dönüştüğünü
göstermektedir. Birikerek bizi hastalandıran da bu atıklardır. Uyanıklık bilincinde iken bu atıklar az ya da çok
vücudumuzda sürekli birikmektedir.
“Veda” bilgilerinde anlatılan insan zihninin basit ve doğal bir yöntemle deneyimleyebileceği dördüncü bilinç
durumu ise “Sakin Uyanıklık” durumudur. Meditasyon tekniği ile bu bilinç durumunun deneyimlenmesi de kendi
fizyolojik değişikliklerini ortaya çıkarır.
“Veda” bilgilerinde açıklanan “Sakin Uyanıklık” tekniği ile ilgili bugüne kadar 1000 in üzerinde bilimsel
araştırmalar yapılmıştır.
Bu araştırmalar sonucunda bu tekniği uygulayanlarda “serbest radikal” düzeyinin azaldığını, bağışıklık ve
kendi kendini iyileştirme süreçlerinin daha iyi işlediğini gösteren bulgularda artış olduğu gözlemlenmiştir.
Bütün bu araştırmaların sonucu olarak da artık tıp kitaplarına meditasyon, “tamamlayan” bir yöntem olarak
girmeye başlamıştır.
Örneğin; dahiliyenin en önemli textbooku olarak kabul edilen “Harrisons Principle of Internal Medicine”
kitabinin 16. bölümünde “migren tedavisi” için meditasyon ve yoga önerilmektedir. Meditasyon zihnin uyku, rüya
ve uyanıklık durumlarına ilave olarak “Sakin Uyanıklık” durumunun deneyimlenmesidir.
“Sakin Uyanıklık” durumu da zihnin diğer üç bilinç durumu gibi kendiliğinden deneyimleyebildiği bir durumdur.
“Teknik” bizi bu durumu deneyimlemeye çabasız bir şekilde götüren yöntemdir. Meditasyon tekniği “Veda”
bilgilerinde özellikle “Baghvat Gita”da ve “Patanjali Yoga Sutra”larda açıkça anlatılmıştır. İnsanlığın ortak malıdir.
Bu bilgileri günümüze aktaranlara teşekkür borçluyuz. Günümüzde henüz akademik olarak standardize edilmiş
bir eğitim olmamakla birlikte, meditasyon tekniğinin konu ile ilgilenen deneyimli hekimlerce öğretilmesi çok daha
yararlı olacaktır. Özellikle de bir tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak uygulanacaksa konusunda deneyimli
hekimlerce öğretilmesi önemlidir.
Günümüzde meditasyon teknikleri adı altında ifade edilen yöntemleri incelediğimizde büyük bir kavram
karmaşası , sınıflandırma ve standardizasyon sorunu görmekteyiz. Dolayısı ile meditasyon çeşitlerinden
bahsetmek ve sınıflandırmak neredeyse imkansızdır. Ancak birbirleri ile ilişkilerine, benzerliklerine ve kronolojik
olarak zaman içindeki değişimlerine baktığımızda, meditasyon diye isimlendirebileceğimiz tüm tekniklerin tek bir
kaynaktan çıktıklarını düşünebiliriz...Vedalar
Vedalar’ın insanlık tarihinin bilinen en eski bilgileri olduğu sanılmaktadır. Veda medeniyetlerine ait en eski
bulguların M.Ö.5000 yıllarına kadar gittiği sanılmaktadır. İndus ırmağının yukarı kesimleri olan Mohenjo-Daro
ve Harappa antik yerleşim yerlerinde yapılan ve halen devam eden kazılar, Veda medeniyetlerine ilişkin birçok
bilgiyi gün ışığına çıkarmıştır.
Zaman tüneli içinde günümüze, nesilden nesile, toplumlardan toplumlara aktarılarak nakledilen veda bilgileri
unutulmuş, değişmiş ve giderek din ve inanç biçimlerine dönüşmüştür. İnsanın sağlıklı ve mutlu yaşaması için
önerilen teknikler de dini ritüellere dönüşmüştür. Meditasyon kavramı ve tekniği de zamanın bu etkisinden
nasibini almıştır. Toplumlardan toplumlara aktarılırken, sosyal ve kültürel şartlara, toplumların ve aktaran
öğretmenlerin bilinç durumlarına göre değişimler geçirmiştir.
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Yakın tarihimizdeki değişimleri göz önüne aldığımızda meditasyon çeşitlerini 3 ana başlıkta toplayabiliriz :
1. Kontamplasyon Teknikleri (Tefekkür) : Derin düşüncelere dalma
2. Konsantrasyon Teknikleri : Yoğunlaşma
3. Sakin Uyanıklık Tekniği (Transandantal bilinç)
1. Kontamplasyon Teknikleri (Tefekkür) :
Çeşitli konularda derin düşüncelere dalma teknikleridir. Bu grupta farklı kültürlere göre pek çok farklı
tekniklerden bahsetmek mümkündür.
a. Dua Teknikleri
b. Afirmasyon Teknikleri
c. Kendi Kendini Şartlandırma
ç. İmajinasyon Teknikleri
d. Vizualizasyon Teknikleri
e. Relaksasyon Teknikleri
Bu grup tekniklerde seçilen bir konu üzerinde zihinsel düşünceyi odaklayarak, konu ile ilgili derin düşüncelere
dalmak esastır.
2. Konsantrasyon Teknikleri (Yoğunlaşma) :
Zihnin bir obje, ses, hareket veya görüntüye odaklanması esasına dayanan tekniklerdir. Bazı dans , hareket ve
zen teknikleri bu gruba girebilir. Zihinsel farkındalığın bir obje üzerinde sabit tutulmaya çalışılması esasına
dayandığından, zihin için zorlayıcı tekniklerdir.
3. Sakin Uyanıklık Tekniği (Turya-Çetan):
Çabasızlık Tekniği, Transandantal Bilinç, Aşkın Bilinç olarak da isimlendirilir. Bu teknik Bhagavadgita ve
Yoga Veda’da esasları anlatılan tekniktir. ‘Çabasızlık’ ilkesine dayanır. Zihnin tüm çabaları terk (feragat) ettikten
sonra ulaştığı en sade, en doğal durumu olan çabasızlık yada sakin uyanıklık olarak isimlendirdiğimiz bir bilinç
durumunun deneyimlemesi esasına dayanır
Meditasyonun bir zihin dinlendirme tekniği olduğundan bahsettik.
“Sakin Uyanıklık” olarak isimlendirdiğimiz zihnin dördüncü ( uyku, rüya, uyanıklık, sakin uyanıklık… ) halidir.
Zihin uykuyu deneyimlediği gibi sade kolay ve doğal bir teknikle Sakin Uyanıklığı deneyimlerse “derin dinlenme”
elde eder. Uyku ve rüya safhasında dinlenen zihin çeşitli streslerden arındığı gibi, meditasyonun sağladığı derin
dinlenme durumu da zihni daha derin streslerden arındırır.
Yapılan araştırmalar, meditasyon sonrası tükürük salgılarındaki (İg E) düzeyinin arttığını göstermektedir. IgE
bağışıklık sistemimizin bir göstergesidir.Sık hastalanan özellikle sık solunum yolları enfeksiyonu görülen
kişilerde tükrük salgısında IgE düzeyinde azalmanın olduğu gösterilmiştir.IgE düzeyinin azalmasında, artan
stresin önemli bir sebep olduğu çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Düzenli meditasyon yapan kişilerde ise
enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı azalır.
“Sakin Uyanıklık” (S.U) tekniği meditasyon teknikleri arasında Veda’larda anlatılan orijinal tekniğe en yakın olan sade,
kolay ve bilimsel araştırmalarla yararları kanıtlanmış bir zihin dinlendirme tekniğidir.
Zihinsel fonksiyonlarımızın aracı olan merkezi sinir sistemi, yorgunluk ve stresten en fazla etkilenir. Üstelik bu
olumsuz etki diğer organlarımıza göre çok daha fazla kalıcıdır. Yani stres birikimi olur. Bu da zihinsel
fonksiyonların giderek bozulmasına yol açar. Merkezi sinir sistemimizin ve onun fiziksek fonksiyonlarının beden
sağlığımız üzerindeki önemi artık hepimizce bilinmektedir. Pek çok hastalıkta zihinsel etkenler temel nedendir.
Geri kalan diğer hastalıklarda da en azından önemli bir kolaylaştırıcı faktördür. Zihinsel stres birikimi
hastalıklara yol açmasa bile zihin-beden potansiyelinin gelişmesini ve gerçekleşmesini engeller.
Tekniğin özü; Her insan zihninin normalde düzenli olarak deneyimlediği uyku, rüya ve uyanık hallerine ilave
olarak dördüncü bilinç durumu ‘Sakin Uyanıklık’ halinin deneyimlenmesi esasına dayanır.
Sabah ve akşam 15-20 dakika sakin uyanıklık halini düzenli olarak deneyimlendiği takdirde merkezi sinir
sistemimiz giderek birikmiş olan streslerden arınır.
Stresten arınan merkezi sinir sisteminin (zihin) solunum, dolaşım, sindirim, iç salgı bezleri ve tüm bağışıklık
sistemi üzerindeki düzenleyici ve kontrol edici etkileri çok daha mükemmel ve başarılı olur.
“Düzenli” Meditasyon uygulayanlarda fizik ve ruh sağlığında görülen tüm olumlu değişiklikler derin dinlenme
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sayesinde zihnin streslerden arınması sonucuna bağlıdır.
Benim de eğitim aldığım Dr. Muammer Karakaş’ın meditasyon hakkında yanlış bilinen ve sık sorulan birkaç
soruya verdiği cevabı , ilgilenen okuyucuya faydalı olacağını düşünerek aşağıda aktarıyorum:
S: Meditasyon öğrenmek ve uygulamak zor mudur?
C: Kesinlikle çok kolaydır. Sakin Uyanıklık tekniği, öğrenilmesi ve uygulaması en kolay tekniktir. Daha da
önemli olan Sakin Uyanıklık bilinç durumu, sinir sistemimizin bir hal’idir. Uyku, rüya ve uyanıklık halleri gibi
doğal bir hal’dir. Bu nedenle aslında Sakin Uyanıklık Tekniği örenilirken; olmayan yeni bir durumun öğrenilmesi
değil zihinde, bilinçte zaten var olan bir hal’in keşif edilmesi, fark edilmesi söz konusudur.
S: Guru, rehber veya öğretmen gerekli mi?
C: Doğru uygulama yapıldığından emin olana kadar ve meditasyon deneyimlerinin doğru yorumu, stres
çözülmeleri olduğu anlaşılana kadar bir yol göstericiye gerek vardır. Bir kez tekniği doğru uygulayıp, Sakin
Uyanıklık bilinç hali keşif edildikten sonra hiçbir öğretmen veya guru’ya gerek yoktur.
S: Meditasyon bir din midir veya dinsel bir ritüel midir?
C: Böyle yorumlayanlar var. Bazı meditasyon teknikleri, bazı guruplar tarafından bazen açıkça, bazen de gizli
bir şekilde dinsel bir ritüel olarak yorumlanmaktadır. Bu yorum tamamen yorumlayana aittir. Meditasyon
uygulayan kişi açısından da durum böyledir. Bir eylemin ritüel ve dinsel bir uygulama olup olmadığı tamamen
eylemi yapan kişinin bakış açısına bağlıdır.Benim yorumum ve bakış açım; Sakin Uyanıklık Tekniği’nin tamamen
mekanik ve bilimsel olarak anlaşılabilir bir işlevi olduğu yönündedir. Uyku ve rüya gibi merkezi sinir sistemini
dinlendiren, streslerin olumsuz etkilerinden arındıran bir bilinç halinin keşif edilmesi ve bir teknik olarak
kullanılmasıdır. Kanımca kutsal olan, varlık ve onun bir ifadesi olan insan bilincidir. Meditasyon; insan bilincinin
dostluk, şefkat, mutluluk, yaratıcılık, kendini gerçekleştirme…vb gibi potansiyel yeteneklerinin gerçekleşmesi
önündeki stres engelini ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir tekniktir.
Meditasyon hayatımızda büyük öneme sahip olması gerekirken farkına varamadığımız ya da geç vardığımız bir
zihin anahtarıdır.Yaradılışımızda aynen uyku gibi, rüya gibi, uyanıklık gibi bizimle var olan bir hal’dir. Ancak
binlerce yıllık süreçte insanlık tarafından unutulmuştur. Nasıl uyku sorunumuz olduğunda “ uygu hali ‘ni “ olması
gerektiği gibi deneyimlemek için yardım alıyorsak “sakin uyanıklık“ dediğimiz bu zihin halini de
deneyimleyebilmek için tekrar öğrenmemiz gerekiyor.
Meditasyon size (varoluşun anlamı ve sizin varoluştaki yerinizle ilgili içgüdüsel bir bilme durumu olan)
aydınlanmayı getirecektir. Aydınlanmayla birlikte, varoluşla tam bir barış içinde bulunan kendi
‘varlık merkezi’nizi bulursunuz. Dış dünyada sizi mutsuz kılabilecek son derece gergin durumlar yaşanabilir
ama içinde “Merkez’inizde” yalnızca bir barış durumu vardır.
Birçok insan meditasyona zamanlarının olmadığını söyler. İnsanların böyle bir tutum içerisinde olmalarının
nedenleri daha mutlu olmanın, daha başarılı olmanın, daha huzurlu olmanın ne demek olduğunu henüz
öğrenmemiş olmalarından kaynaklanıyor.
Meditasyon ışığı görmenin bir yoludur. Işığı görme karanlıktan yoksun olmak demektir. Karanlıktan yoksun
olmak hataların, zayıf noktaların olmaması ve her durumda başarıyı ve huzuru yakalamak demektir.
Işığı görmek budur. Doğa kanunuyla uyum içinde yaşayan insanlar doğanın içinde kaybolmazlar, bu da
karanlıktan uzak olmak demektir.
Yasamı bir senliğe dönüştürme bilgeliğini keşfedecek olan yine bizleriz. Bu konuda meditasyon önemli bir
rehberdir.
Herkesin meditasyonla tanışmasını ve bu rehberi hayattaki yolculuklarında kullanmalarını diliyorum.
Meditasyon eğitimi almak isteyenler için , bu konuda Türkiye’nin önde gelen eğitmenlerinden
Dr. Muammer Karakaş’ın Ankara’daki kliniğinin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Dr. Muammer Karakaş
Yukarı Ayrancı Kliniği
Hoşdere Caddesi No = 54
Yukarı Ayrancı / Ankara
Tel = 312 467 71 72
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Hatice Ünal

1972 yılında Asenovgrad’da doğdu. İlk , orta, lise ve üniversite eğitimini Bursa’da tamamladı.
13 yıldır tekstil sektöründe çalışıyor.
Spritüel konulara ve Nöroloji ( Sinir Bilimi ) ile Kuantum Mekaniğini harmanlayan Nörokuantoloji’ye özel ilgi duyuyor.
Nörokuantoloji’ye ilgisi Fizik okumuş olmasıyla da bağlantılı.
Meditasyon, Yoga ve Hologrofik Beyin Teknikleri konusunda eğitim aldı. Halen Parapsikoloji eğitimine devam ediyor.
Yanısıra ilk çağ tarihi , arkeoloji ve mitoloji konusunda okuma ve araştırmaya devam ediyor.
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BEYİN, ZİHİN, BİLİNÇ
Felsefeciler, sinirbilimciler ve konunun uzmanı olmayan kişiler bilincin/zihnin nasıl ortaya çıktığını uzun süreden beri
merak ediyor. Beyin üzerine yapılan daha kapsamlı araştırmalar sonucunda yüzyıllardır akılları kurcalayan sorun
çözülebilir. Bir binyıl sona erdikten sonra yaşam bilimlerindeki yanıtlanması gereken sorular listesinin ilk sırasında şu
sorunun geldiği görülüyor: Zihin (düşünce) dediğimiz bir dizi süreç, beyin adını verdiğimiz organın etkinliğiyle nasıl
ortaya çıkıyor?
Aslında bu yeni bir soru değil. Yüzyıllar boyunca aynı soruya şu ya da bu şekilde farklı çözümler önerildi. Son zamanlarda bu soru hem uzmanların –bilişsel (cognitive) sinirbilimcilerin ve felsefecilerin- hem de zihnin, özellikle de "bilincin"
kökenini merak eden başka kişilerin kafalarını kurcalıyor.
Bu noktada bizler için hala gizemini koruyan beyni , mevcut teknolojimizle tanımaya çalışalım:
Kafa içi boşluğunu dolduran, üç kat beyin zarı ile örtülü, beyaza yakın gri renkli, yumuşak sinir sisteminin en önemli
kısmı ve merkezi olan organ. Beyin, kendisini koruyan kafatası boşluğu içerisinde yer alır. Biçimi, büyüklüğü ve
ağırlığı; kafatasının biçimine, ayrıca canlının vücut büyüklüğüne ve gelişmiş olmasına bağlıdır. İnsan beyninin ağırlığı
1300-1800 gr arasında değişir. Bir filin beyni ise 5000 gr civarındadır. Görüldüğü gibi beynin ağırlığı, kabiliyetini
göstermemektedir. Beynin kabiliyeti bazı kitaplarda evvelce belirtildiği gibi kıvrımlarının sayısına da bağlı değildir. Zira
bazı balıkların beyin kıvrımlarının sayısı insan beynindekinden daha fazladır. İlim adamları bunu daha ilmi metodlarla
araştırmalarına rağmen ortak bir sonuca henüz ulaşılamamıştır.
Beynin veya sinir hücrelerinin bir özelliği, uyarılabilir olmalarıdır. Bir sinir hücresi uyarıldığı zaman ortaya çıkan uyarı
dalgası hücreden hücreye yayılır. Bu, ateşlenen barutta her taneciğin bir sonraki barut tanesini ateşlemesine benzetilebilir. Sinir hücrelerini uyaran tesirler ısı, ışık, ses, temas olabilmektedir. Uyarı bir hareket veya aktif bir cevap
uyandıracaksa, sonuçta ortaya çıkan cevap yine sinir uzantılarıyla kaslara ulaştırılır. Burada karar organı beyindir.
Ancak reflekslerde durum daha değişik olup istek dışı olarak hareket ortaya çıkmaktadır.
Kimyasal olarak, beynin başlıca yapı maddesi proteindir. Fakat vücudun diğer organlarında fazla bulunmayan bazı
yağlı maddeler (lesitin gibi) beyinde bol miktarda bulunmaktadırlar. Sinir faaliyetinin enerjisi glükozun (bir basit şeker)
oksijenle yanmasından sağlanır.
Omurgalı hayvanların da bir beyni olduğu bilinmektedir. Daha basit yapılı canlıların bir sinir sistemi bulunmasına
rağmen beyinleri yoktur. Omurgalı hayvanlar ve insan ana karnında cenin halinde iken beyinleri boru biçiminde bir boş
organdan gelişmektedir. Organın ortasındaki boş kısım daha sonra omurilikte daralarak omurilik “merkezi kanalı”nı
meydana getirir. Merkezi kanalın yukarı doğru uzantısı beyin içindeki ventrikülleri, yani “beyin sarnıçları”nı meydana
getirmektedir. Ön beyinden gelişme esnasındaki belli bir zamanda göz çıkıntısı ortaya çıkmaktadır. Göz sinirleri beynin
ileri doğru uzantısı olarak kabul edilirler.
İnsan beyni doğuşta gelişmesini tamamlamamıştır. Çocuğun ana karnında büyümesiyle insan beyni de gelişmesini
tamamlamaktadır. Bazı beyin sinirlerinin kılıfları doğumdan sonra teşekkül eder. Beyin doğuşta insan yavrusunun en
büyük organıdır ve vücut ağırlığının 12’de birine eşittir. Ancak 20 yaşına gelindiğinde ağırlığı vücut ağırlığının 50’de
birine eşit hale gelir. Hem beynin hem de omurga kanalı içerisindeki omuriliğin etrafında
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katlı koruyucu bir zar bulunmaktadır. Dıştaki zara sert beyin zarı, içtekine de yumuşak beyin zarı denilmektedir.
Yumuşak beyin zarı da Araknoid ve Pia mater diye iki kattan yapılıdır. Bunlarda Araknoid dışa yakın olup, Pia mater
omurilik veya beyne yapışık vaziyettedir. Araknoid ile Pia mater arasında “beyin omurilik sıvısı” bulunur. Bu sıvı, beynin
ve omuriliğin bütün yüzeylerini çevreler. Beyin; beyin yarıküreleri (hemisferler), orta beyin, beyincik ve beyin sapından
meydana gelir. Beyin sapı da, pons ve omurilik soğanından meydana gelir.
Beyin önden arkaya doğru derin bir yarık ile iki ayrı yarıküreye (hemisfere), bunlar da derin yarıklarla başlıca dört
bölüme ayrılır. Her parçaya “lob” denilmektedir. Önde alın lobu, arka üst kısımda yan tepe lobu, şakak lobu ve art kafa
lobu, beyin yarıkürelerinin kısımlarıdır. Beyin yarı küreleri ortadan birbirlerine “beyin büyük birleşiği” (Corpus Callosum)
ile bağlanırlar. Ayrıca ara beyin yapıları da her iki hemisferi birbirine bağlarlar.
Beyin; işitme, görme, kavrama, öğrenme, düşünme, akılda tutma gibi hassaların komuta merkezidir. Bir beyin kesitine bakıldığında gri ve beyaz olarak iki ayrı renkte kısımdan meydana geldiği görülür. Gri bölümlere “gri cevher”;
beyaz bölümlere de “ak cevher” denir. Gri cevher, sinir hücrelerinden; ak cevher ise, sinir hücrelerinin uzantılarından
meydana gelmiştir. Beynin kabuk kısımları gri, iç kısımları ak maddeden ibarettir. Ayrıca beynin iç kısımlarında da
gri maddeden yapılı çekirdekler (beynin nukleusları) bulunur. Gri maddeyi meydana getiren milyonlarca hücre dıştan
etkilenerek kazandıkları özellik ve bilgileri bir ağ gibi birbirini saran sinir telleriyle birbirlerine iletirler.
Beyin yüzeyinde belirli bir fonksiyonu gerçekleştirmekle mesul bölgeye, o fonksiyonun merkezi denilir. Mesela, alın
lobu ile yan tepe lobunu birbirinden ayıran yarığın ön kısmında hareket merkezleri, arka kısmında duyu merkezleri
bulunmaktadır. Ard kafa lobunda görme duyusu ile ilgili işlemler gerçekleştirilir. Alın lobunun büyük bir kısmı henüz
yeterince anlaşılamamış görevler yapar. Duyu ve davranışları düzenleyen merkezlerin alın lobunda bulunduğu
zannedilmektedir. Bu alanda hafıza ve karışık zihni faaliyetler gerçekleşir. Alkoliklerde en önce hasara uğrayan alın
lobundaki sinir hücreleridir. Alınan alkol miktarının çok düşük olduğu hallerde bile bu hücrelerin zarara uğrayacağı
tesbit edilmiştir.
Beyin bir çok hareketi, davranışı; kalp atışı, kan basıncı, sıvı dengesi ve beden sıcaklığı gibi homeostatik beden
işlemlerini düzenler ve denetler. Algılama, duygu, hafıza, motor öğrenme ve diğer öğrenme türleri için beynin işlevleri
sorumludur.
Beyin temel olarak iki tip hücreden ibarettir; glia ve nöronlar. Glianın temel işlevi nöronları korumak ve desteklemektir.
Nöronlar eylem potansiyelleri olarak bilinen, elektrik sinyalleri biçiminde iletilen bilgileri taşırlar. Bunlar beyindeki ve
vücut içindeki diğer nöronlarla, boşluklar içinden synapses olarak bilinen nöro naklediciler (neurotransmitter) adını
alan çeşitli kimyasallar göndererek iletişim kurarlar. Böcek gibi küçük omurgasızlarda beyinde bir milyon nöron olabilir,
büyük omurgalılar beyinlerinde 100 milyardan fazla nörona sahiptir. İnsan beyni özellikle karmaşık ve ayrıntılıdır.
Peki halen insanlık için karmaşıklığını koruyan beyin , zihin ve bilinç arasındaki bağlantı nedir ? Zihin (düşünce)
dediğimiz bir dizi süreç, beyin adını verdiğimiz organın etkinliğiyle nasıl ortaya çıkıyor sorusunun cevabı nerede saklı?
Bilinç, bugün üzerinde çok durulan bir mesele; çünkü genel anlamıyla biyoloji -özelde sinirbilim- yaşamın bir sürü
sırrını gözle görülür başarıyla açığa çıkarıyor.
1990'larda -ki bu zaman dilimi "beynin on yılı" olarak adlandırılıyor- beyin ve zihin hakkında psikolojiyle sinirbilimin tüm
geçmiş tarihi boyunca elde edilen bilgiden fazlası öğrenildi. Bilincin nörobiyolojik temelini aydınlatmaya yönelik verilen
mücadele -buna beden/zihin probleminin başka bir türü de denilebilir- giderek güçleniyor.
Araştırmanın temel konusu "bilinç" olunca, zihni formüle etmeye çalışan kişide bu çaba yılgınlık yaratabiliyor. Bazı
düşünürler, uzmanlar ve hatta amatörler sorunun yanıtlanabileceğine inanıyor. Başkaları ise yeni bilgi akışındaki
inanılmaz artış sayesinde, kuram doğru ve kullanılan teknik etkin oldukça, bilimin saldırısına hiçbir problemin karşı
koyamayacağı gibi baş döndüren bir hisse kapılıyorlar.
Ancak bu tartışmalar, bilincin/zihnin öğeleri olan görme ya da bellek gibi süreçleri beynin nasıl gerçekleştirdiğini
açıklamaya yönelik karşılıklı fikirler öne sürülmedikçe anlamlı olamaz.
Temel sorunlar ve karşı savlar
Zihnin nasıl oluştuğuna yönelik sağlam bir açıklama belki de çok yakında yapılacak. Ancak "bilincin/ zihnin" biyolojik
temelini araştıranları bekleyen önemli problemler var. İlk problem, beyin ile ondan türediğini düşündüğümüz
"bilinç/zihin" arasındaki ilişkiyi kurarken hangi perspektiften bakılacağıyla ilgili.
Herhangi birinin bedeni ile beyni, başkaları tarafından gözlenebilir; oysa zihin ancak ona sahip olan kişi tarafından
incelenebilir. Aynı beden ya da beyinle uğraşan farklı bireyler, o beyin ya da bedenle ilgili aynı gözlemi yapabilir; ancak
karşılaştırma amacıyla, üçüncü bir şahsın herhangi bir kişinin zihnini doğrudan gözlem
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olanağı yoktur.
Beden ve onun bir parçası olan beyin dışa açıktır ve objektif olarak incelenebilir. Oysa zihin (düşünce) kişiye özeldir,
gizlidir, içseldir ve öznel bir varlıktır. Öyleyse birinci-şahsa ait zihin ile üçüncü-şahsın bedeni arasındaki bağlantı nasıl
ve hangi noktada kurulacak?
Kötümserler Ne Diyor?
Beyni incelemek için beyin taraması ve beyindeki nöronlar arasındaki elektriksel etkinliği ölçmek gibi çeşitli teknikler
kullanılır. Ancak kötümserler, toplanan bir sürü verinin ancak zihin durumlarının koreleasyonuna yarayacağını, asıl
zihin durumuna ilişkin ise bilgi veremeyeceğini düşünüyor. Onlara göre yaşayan madde üzerinde yapılan detaylı
gözlemler bizi zihnin (düşüncenin) açıklamasına değil, ancak yaşayan maddenin detaylarına götürebilir.
Yaşayan maddenin, zihnin ayırtedici bir özelliği olan benlik bilincini (sense of self) -başka deyişle "zihnimdeki imgeler
bana aittir ve benim perspektifimde oluşmuşlardır" düşüncesini- nasıl yarattığını açıklamak olanaksızdır. Bu sav
-yanlış olmasına karşın- zihni açıklamaya çalışan birçok umut dolu araştırmacıyı sessiz bırakır.
Kötümserlere göre bilinç-zihin problemini çözmek o kadar güçtür ki, daha zihinsel süreçlerin, farklı beden durumlarıyla
ya da dış dünyadaki nesnelerle ilgili neden içsel temsiller yarattığını açıklamak bile olanaksızdır (Felsefeciler zihnin bu
temsil yeteneğine karşılık gelen "amaçlılık (intentionality)" gibi aklı karıştıran bir terim kullanır).
Son karşıt düşünce ise şöyledir: Bilincin/zihnin nasıl ortaya çıktığını akılda tasarlamak için yalnızca incelenecek
zihnin kendinden yararlanılabilir. Kendi üzerinde inceleme sürdürülen bir araç -zihin- ile araştırmayı sürdürmek hem
problemin tanımını hem de çözüme yönelik yaklaşımı büsbütün karmaşık hale getirir. Bize şöyle söylenir: "Gözlemci
ve gözlenen arasındaki bu çatışma nedeniyle, insan zekasının, beynin zihni nasıl oluşturduğunu tartışması mümkün
değildir."
Böyle bir ikilem vardır, ancak bunun üstesinden gelinemeyecek olduğu görüşü kusurludur. Özetle, bilinç-zihin probleminin benzersiz oluşu ve bu probleme yaklaşımı karmaşık hale getiren zorluklar iki etki yaratır: Bunlar hem çözüme
ulaşmaya kendini adayan araştırmacıları hayal kırıklığına uğratır, hem de çözümün bizim sınırlarımızın ötesinde
olduğuna körü körüne bağlı kişileri haklı çıkarır.
Zorlukların Değerlendirilmesi
Beynin yaşayan maddesi üzerinde "zihnin tözünü" açıklamak için araştırma yapmanın olanaksızlığını düşünen kişiler,
yaşayan maddeyle ilgili eldeki bilginin böyle bir son yargıya varmak için yeterli olduğunu varsayar. Ancak bu yanlış bir
yaklaşımdır. Çünkü nörobiyolojik olguları daha tam anlamıyla açıklayamadık.
Moleküler düzeyde nöronların ve sinir hücresi devrelerinin işlevleriyle ilgili bir sürü detayı aydınlattık. Ancak lokal bir
beyin bölgesindeki sinir hücrelerinin (nöronların) grup halindeki davranışlarını henüz tam anlamıyla kavrayamadık.
Farklı beyin bölgelerinden oluşan daha büyük ölçekli sistemleri de tam olarak aydınlatamadık.
Birbirinden ayrı beyin bölgeleri arasındaki etkileşimin, her bir bölgenin tek başına yaptıklarının toplamından daha
karmaşık biyolojik durumlar yarattığı gerçeğini ise yeni yeni anlamaya başladık. Fiziğin biyolojik olaylarla ilgili
açıklamaları da henüz eksik. Öyleyse "Bilinç-zihin problemi çözümsüzdür, çünkü beyni bütünüyle inceledik ve zihni
bulamadık" savı gülünçtür.
Henüz zihnin ne nörobiyolojisini ne de onun fiziğini bütünüyle inceleyemedik. Sözgelimi, zihnin tanımı ve duyusal
imgelerin zihinde nasıl kurulduğunu açıklamak için kuantum düzeyinde bir açıklama gerekebilir. Kuantum fiziğinin zihnin tasarlanmasında bir rolü olabileceği fikrini Oxford Üniversitesi'nden matematiksel fizikçi Roger Penrose ileri sürdü.
Kuantum düzeyindeki işlemler bizim bir zihne nasıl sahip olduğumuz konusunu açıklayabilir. Bilinç-zihin problemini
bu kadar tuhaf karşılamamız çoğunlukla bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Bu eksiklik hayal gücünü sınırlar ve olanaklıyı
olanaksız gibi gösterir.
Bilim-kurgu yazarı Arthur C. Clark "Yeterince ileri bir teknoloji sihir gibidir" demiştir. Beynin "teknolojisi" onun "sihirli"
olduğunu, en azından bilinemeyeceğini düşündürecek kadar karmaşıktır. Zihinsel durumlar (mental states) ile
biyolojik/fiziksel olgular arasındaki derin uçurum iki farklı bilgi edinme yöntemi arasında eşitsizlikten kaynaklanıyor:
Bir yanda yüzyıllar boyunca felsefenin yöntemleriyle (içe bakışla) sağlanan kapsamlı bir "zihin" kavrayışı, öbür yanda
eksik sinirsel bilgiyi kullanarak biliş yeteneğini araştıran bilim adamlarının (cognitive scientists) çabaları.
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Ancak nörobiyolojinin bu uçurumu giderememesi için bir neden yok. Bu yüzden de, biyolojik süreçlerin aslında zihin
süreçlerine karşılık geldiği konusunda ısrar var. Biyolojik süreçler ayrıntılarıyla anlaşılınca bunun doğru olduğu
görülebilecek.
Biyolojiye ilişkin gerekli her şeyi öğrenince zihin kavramının yok olacağı söylenmiyor. Yalnızca, eşsiz ve değerli, kişiye
özgü zihnin de biyolojik olduğuna ve günün birinde kişisel zihnin (düşüncenin), hem zihinsel hem de biyolojik çerçevede tanımlanabileceğine vurgu yapılıyor.
Bir Diğer Sav
Zihnin kavranmasının olanaksız olduğuna ilişkin bir başka sav da, gözlemci ile gözlenen arasındaki çatışma
nedeniyle insan zekasının kendi zihni üzerinde inceleme yapamaz olduğudur. Ne var ki zihnin de, beynin de bir
basmakalıp olmadığını bilmek çok önemlidir: İkisi de farklı yapısal seviyelerden oluşur; en üstteki seviyeler diğer seviyelerin incelenmesine (gözlenmesine) olanak verecek araçlar sağlar.
Örneğin dil yeteneğimiz, zihnimize, bilgiyi mantık ilkeleriyle sınıflandırmayı ve kullanmayı bahşetmiştir. Bu da gözlemlerimizin doğru ya da yanlış olduğunu açıklamak konusunda bize yardımcı olur. İnsan doğasını bütünüyle açıklamak
konusunda alçakgönüllü olmalıyız.
Toplumların tarihi boyunca önemli anlam kaymaları geçirmiş bir kavram olan zihin, geleneksel düşüncedeki insan anlayışında da merkezî bir yer tutmaktaydı. Ruh’un ölümsüzlüğü ve insanî varoluşun kozmos ve metakozmos
ile bağlantılı olduğu ilkeleri Rene Descartes (1596-1650) ile birlikte köklü bir değişikliğe uğradı. Descartes, insanı
değerlendirmede kendince çok basit gördüğü geleneksel Ruh anlayışını terk ederek daha üretken olduğuna inandığı
zihin (mind) kavramını onun yerine geçirdi. Ona göre zihin düşüncenin temeliydi ve onu matematiksel olarak ifade
etmek mümkündü. Madde dünyasını da benzer tarzda yetilerinden ve biçimlerinden kopartarak bütünüyle tek bir
boyuta indirgedi. Descartes’a göre Tann bu boyuta, hayat ve hayvanların duyusal ve hareket işlevleri de dahil olmak
üzere bütün doğal süreçler mekanik olarak açıklanabilsin diye hareketi yerleştirmişti. Bu, Kartezyen zihin ve Kartezyen
ikicilik (dualism) olarak adlandırıldı; bu anlayış Newton"un (1642-1727) neredeyse mükemmele yakın bir şekilde fiziksel dünyanın matematiksel-fiziksel analiziyle daha da pekişti. İngiliz deneyci düşünürlerinin (Locke, Berkeley, Hume,
Hartley ve James Mili) XVII. yüzyılın sonlarıyla XIX. yüzyılın başları arasında gösterdikleri çabalarla kartezyen zihin
sistemli bir biçimde duyusal yaşantıdan elde edilen hayallerin mekanik dizilişine indirgendi. Böylelikle zihin kavramı
geleneksel düşüncenin dini ve kozmolojik içeriklerinden tamamen arındırılmış oldu. İngiliz deneycileriyle birlikte artık
Batı düşüncesi fikirlerin doğuştan getirildiklerine değil, bireyin yaşantısının seyri sırasında oluştuklarına (Locke);
hatta maddi, kimyasal bir zihin tanımına (Mili) inanmaya başlamıştı. Descartes ile birlikte başlayan insan anlayışının
sekülerleşmesi (dünyevi bir nitelik kazanması) süreci günümüzde ‘maddi olmayan’ hiçbir varlık alanı tanımamaya
doğru hızla ilerlemektedir. Öyle ki, zihin kavramının hiçbir anlamı olmadığı bile ileri sürülebilmektedir.
Modernizmin etkisiyle geleneksel düşünceden çok hızlı bir kopuş yaşayan, ancak modern düşünce kalıplarına
henüz yürürlükte olan geleneksel dil öğeleriyle yaklaşmakta olan batı-dışı toplumlarda ve ülkemizde kavramların
anlam kaymaları çok daha hızlı ve karmaşıktır. Ülkemizdeki yeni bir dil yapılandırma girişimleri bu karmaşıklığı
artırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Örneğin bütün çabalara karşın geleneksel ‘ruh ’ kavramının kullanımından
vazgeçilememekte ve zihin olarak karşılanması gereken ifadelerde bile “ruh” kavramı kullanılmaktadır. Oysa batı
düşüncesindeki yukarıda özetlenen değişimlerden dolayı “ruh” olarak karşılanması gereken psyche, soul gibi
kavramların bile dilimize zihin (an) diye çevrilmesi gerekir, çünkü batılılar için artık ruh, zihin anlamına gelmektedir.
Zihin kavramının felsefe ve psikolojideki farklı anlam alanlarına karşılık gelmesi batı düşüncesindeki bu temel
temayülü değiştirmez. Zihne daha derinlikli anlamlar yüklediği iddiasında olan analitik psikolojinin felsefeyi eleştirisi,
felsefenin zihni yalnızca bilinçle sınırladığı, genetik olarak taşınan ve biyolojik yapıya dayanan bilinç dışına önem
vermediği doğrultusundadır. Günümüzde geleneksel ruh anlayışını savunan herhangi bir felsefe veya psikoloji okulu
yoktur.Bugün zihin kavramı en genel anlamda,
a) Fiziksel yapılar ve süreçlerin, bilinç ve bilinçdışının organize olmuş toplamı,
b) Bir insan veya hayvanın, içsel veya dışsal uyaranlara geçmişteki yaşantıları ve gelecekteki beklentileriyle bağlantılı
olarak verdiği tepki eyleminin bütünü diye tanımlanabilir. Fakat daha önceden belirtildiği gibi kullanım alanı giderek
daralmakta ve hatta ortadan kalkmaktadır. Çünkü özellikle Amerika’da sosyal bilimlerde belirsiz, niteliksel, felsefi
bakışlar yerlerini davranışsal ve niceliksel yaklaşımlara bırakmaktadırlar. Maddi dünyada temelleri olmayan tamamen manevi süreçler bulunduğu kabul edilmemekte, böyle iddialar bilim-dışı vehimler olarak değerlendirilmektedir.
Buna göre zihin de ancak insan (ve hayvan) bedenindeki organik süreçlerin bir yan ürünü olarak görülmekte, zihnin
kaynağının beyin olduğu konusunda tam bir fikir birliği sağlanmaya doğru gidilmektedir. Ancak zihnin,bedende değil de
insan ilişkilerinde bir yeri olduğunu; davranışla ortaya çıkan bir toplumsal olgu olarak zihnin beyinde varolmaktan daha
çok toplumsal ilişkilerde üretildiğini ve oluştuğunu savunan sosyal bilimciler de vardır.
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Bilim ve felsefe çevrelerinde zihnin ne olduğuna ilişkin tam bir fikir birliği olmamasına rağmen buraya kadar
anlatılanlardan modern düşüncenin zihni ele alışındaki genel kabul görmüş noktaları şöyle özetleyebiliriz:
a) Zihin, modern dünyada geleneksel "ruh" kavramının yerine kullanılmaktadır.
b) İnsanın maddi yapısının aksine bir de duyu organlarıyla algılanamayan, ölçülemeyen, yer kaplamayan zihinsel
yapısı olduğuna, fakat bu yapının son tahlilde beynin ürünü olduğuna inanılmaktadır.
c) Beynin anatomisi, fizyolojisi ve biyokimyası üzerine yapılan araştırmalarla insan zihninin anlaşılabileceği
sanılmaktadır.
Beyinle zihin arasındaki bu neredeyse özdeşlik düzeyinde yakın ilişki olduğu yolundaki zan, insanların zihinsel yetileri
yönünden farklı oluşlarının beyinleri arasındaki yapı ve/veya işleyiş farkına bağlı olduğu önyargısına yol açmıştır.
Beynin büyüklüğü veya beyin hücrelerinin sayısı ya da beyin hücrelerini birbirine bağlayarak bilgi iletimini sağlayan
uzantıların arasındaki bağlantı ve geçişlerin miktarıyla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Fakat bu araştırmalardan
bugüne kadar belli bir sonuç alınamamıştır. Bu, modern perspektifin yanlışlığına yorulabileceği gibi, yapılan
çalışmaların ve kullanılan tekniklerin yetersizliğine de yorulabilir. Çünkü bilinmektedir ki, insan beyninde bir dakikada
yüzbinlerce kimyasal tepkime meydana gelmektedir;
Zihinsel yetileri ürettiğine inanılan insan beyninin işlevlerini yerine getirebilmek için dünyamız büyüklüğünde bir bilgisayar gerekmektedir. Kaldı ki, normal insanların zihinsel yetilerinin farklılığı açıklanamasa bile, psikolojik yönden
anormal olduğuna inanılan insanlar ile normal denilen insanların beyinlerinin yapı ve işleyiş farkı gösterdiğini
kanıtlayan birçok araştırma vardır. Normal beynin işlevleri giderek daha iyi anlaşılmaktadır, örneğin modern bilim,
beynin sağ ve sol yarımkürelerinin farklı işlevler üstlendiğini; sağ yarım kürenin hayâl, mekân ve biçim işlevleriyle, yani
sanat ve el becerisi ile (nitelikle) ilgiliyken sol yarımkürenin dil, mantık, matematik, sentez ve analiz işlevleriyle, yani
nicelikle ilgili olduğunu saptamıştır. Yine ortaya çıkarılan bir gerçek de insanın zihinsel gücünün çok küçük bir bölümünü kullandığı şeklindedir.
Sonuç olarak zihne modern yaklaşımlar, tam bir kaos görünümü arzetmektedir. Bir yandan insan beyninin yapı
ve işleyişiyle ilgili binlerce araştırma, sayfalar dolusu yeni bilgi ortaya çıkmışken, bir yandan “neden uyuyoruz?” ,
“rüyanın işlevi nedir? ”, “ Einstein’in beyninde normale göre beyin hücrelerinin değil de glia hücrelerinin fazla oluşu
nasıl açıklanır?” gibi sorulara cevap verilememektedir. İnsan zihniyle ilgili bildiklerimizin bilmediklerimizden çok çok az
olduğu kabul edilmektedir. Araştırmalardan elde edilen sayısız bilginin günün birinde gerçeği verip vermeyeceği, halk
arasında merak, aydınlar arasında tartışma konusu olmaya daha uzun yıllar devam edeceği kesin gözükmektedir.
Bu noktada beyin , zihin ve bilinç kavramları için Kuantum Fiziğiyle Nöroloji biliminin buluşmasından da bahsetmek
gerekir.
Kuantum fiziği 1900 yılında doğmasına rağmen, matematiksel teori ve formüller zemininden çıkıp günlük yaşamımızda
uygulamaya girmesi son 20-30 yıl içinde olmuştur. Özelikle son 10 yıldır kuantum fiziği ve sinirbilimleri üzerinde
çalışanlar, birbirlerinin alanına ilgi göstermeye başladılar. Önce fizikçiler, sinir sistemi alanına ilgi gösterdiler. Daha
sonra sinirbilimciler geride kalmayarak, kuantum fiziği alanına ilgi gösterdiler. Uygun platformlarda olmamakla beraber,
garip şekilde kuantum fiziği konferanslarında “bilinç, bilinçli ölçme, gözlemci” kavramları üzerinde konuşulmaya ve
tartışılmaya başlandı.
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Sinirbilimleri konferanslarında, sinir hücreleri arası iletide kuantum fiziğinin yerinin olup olmayacağı, sadece klasik fizik
tanımlamalarının beynimizin bazı işlevlerini açıklamada yetersizlik gösterdiği konuşulmaya başlandı. Ve 2000 yılından
bu yana, sinirbilimcilerinin ve kuantum fizikçilerinin bir araya geldikleri, “Kuantum Zihin” başlıklı akademik toplantıları
yapılmaya başlandı. Bu toplantılardaki konuşmacılar, artık “Yeni Çağ” yazarları ya da elle tutulur temeli olmadan her
şeye kuantum fiziğini sokan amatörlerden oluşmuyordu. Tersine, bunların çoğunluğu önde gelen fizikçi,
sinirbilimcilerdi. Yaptıkları ya da yazdıkları da bilimin nesnel tanımının dışında değildi.
Beyin On Yılı Temmuz 1990’da başladığından beri sinirbilimi üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen veriler büyük
bir hızla artmaktadır. 1905 yılında sinir hücresi öğretisi ile Nobel ödülü alan Santiago Ramon Cajal’dan, yakın zamanda bellek üzerindeki çalışmaları ile Nobel alan Eric Kandel’e kadar 100 yıllık sürede çok şeyler öğrendik. Ne kadar çok
şey daha öğrenmemiz gerektiğini de öğrendik! Önümüzdeki yüz yılda bu ilerleme artan hızla devam edecektir. Nörogenetikle, genin işlevi ile beynin işlevi ve hastalıkların temelini anlamaya başladık.
1950’lerde beyin görüntülemesi için sadece anjiografi ya da pneumoansefalografi kullanılırken, bugün işlevsel beyin
görüntüleme yöntemlerine ilaveten birçok elektrofizyolojik yönteme de kavuştuk. Bu yüzyılda sinir bilimlerindeki
gelişmelerle birçok alanda zaferler kazandık: birçok sinir sistemi enfeksiyonlarını antibiyotikler ve antivirallerle tedavi
edebilir olduk, sinir ve kas hastalıklarına yönelik gelişmiş tanı yöntemleri kazandık, felçlerde pıhtı çözücü tedaviye
başladık Parkinson, Alzheimer ve epilepsi, amyotrofik lateral skleroz gibi hastalıklarda ideal olmasa da uygun tedavi
yaklaşımlarını başlattık...
Tedavi edemediğimiz hastalıkların oluş nedenlerini anladık... Bir zamanlar etkin tedavisi olmayan nörolojik hastalıklar
artık nihilizmden kurtuldu. Beyin On Yılı, beyin görüntülemesi ile genetiğin muazzam potansiyelini önümüze koydu.
Bütün bunlara ilave olarak bilişsel bilimlerde son yıllarda elde edilen veriler, yüzyıllardır devam eden felsefi konularla
birleştirilerek nörofelsefe ortaya çıktı.
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Klasik Fiziğin Problemi
Klasik fiziğin başlangıcı Isaac Newton (1643-1727) ve daha sonra ardından gelen James Maxwell (1831-1879) ile
Albert Einstein'ın (1879-1955) çalışmalarına dayanır. Newton teorisini Johannes Kepler'in (1571-1630) çalışmaları
üzerine inşa etmiştir. Kepler'in gezegenler kanununu bulması, insan gözlemlerinden bağımsız hareketin doğada
olduğunun en büyük destekçisi oldu. Buna göre, cisimlerin konumları, hızları ve kütleleri biliniyorsa, bundan sonraki konum ve hızları da belirlenebilirdir. Bu belirleniş felsefe üzerine de ciddi etki etmiş ve özgür iradeyi ortadan
kaldırmıştı. Ardından gelen Newton da geleneği sürdürdü ve gözlemciden bağımsız kütleçekimi gibi basit ama çok
çıkarımlar sağlayan matematiksel kuralları ortaya koydu. Arada hiçbir şey olmadan uzaktan iki cismin birbirini çekmesini matematiksel denklemlere Newton çevirdi ama bu onda bir de korku oluşturdu. Çünkü oluşturduğu fizik kuvvet aktarma gibi doğrudan etkilere dayanıyordu. Kütleçekimin aracısının ne olduğunu bilemiyordu (bugün ise hala bunu tespit edememişsek de kabul edilen graviton adlı sanal parçacıkla kütle çekiminin iletildiğidir). Ardından gelen Einstein ise
kullanılışlı bir aracı keşfetti: uzay-zamanın eğrilmesi. Aslında uzaktan etki yoktu. Tüm etkiler yakındaki komşuluklarla
taşınıyordu ve ışıktan hızlı bir etki de yoktu.
Klasik fizik tam olarak belirlenimcidir ve bir önceki durumdan bir sonraki durum tespit edilebilir. Buna göre bizler mekanik otomatlarız ve fizik evren matematik ile kesin olarak ifade edilebilir. Tüm hareketlerimiz, minik ve zihinsiz maddeler arasındaki etkileşimlerden çıkar. Geriye doğru yani zihin ve bilincin madde parçacıkları üzerinde bir etkisi olmaz.
Kişinin zihinsel dünyası onun fiziksel beyin düzenlenişi ile belirlenir.
Daha sonra Faraday 19. yy’da elektrik akımının manyetik alan ve manyetik alanın elektrik akımına dönüşebildiğini tespit etti. Böylece elektromanyetik teori doğmuş oldu. 1860’larda da Clerk Maxwell elektromanyetizmanın ve dalgaların
denklemlerini ortaya koydu. Önce ışığın, ardından da ısının farklı frekanslarda titreşen elektromanyetik dalga olduğu
anlaşıldı. 1887’de Hertz, radyo dalgalarını keşfetti. Artık parçacıklardan oluşan Newton’un evreni tam bir frekans
yelpazesine döndü. Daha sonraki dönemlerde de Max Planck, bu titreşimlerin frekanslarının, Planck sabiti gereği
kesikli olduğunu ortaya koydu. Newton’un saat gibi çalışan evreni, kuantum büyüklüğündeki deliklerden oluşan kalbura döndü. Ardından ışığın sadece dalga değil, hem parçacık hem de dalga özelliği olduğu görüldü. 1920’de Werner
Heisenberg elektronun davranışını ölçmek isteyen “gözlemci” hangi özelliğini ölçmek istediğini, ölçme öncesinde karar
vermelidir gibi bir teori ortaya attı. Çünkü, bir elektronun pozisyonunu (konum) ölçmek, hızını belirsiz kılıyordu; oysa
sadece hızını ölçmek istediğinizde pozisyonu belirsiz hale geliyordu. Yani, gözlemcinin ölçmek istediğinin ne olduğuna
önceden karar vermek gerekiyordu (Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi). Bu ilke Newton’un objektif/nesnel ölçümünü yıktı.
Bilgi bilimsel olarak nesnellik ideal olmasına karşın, varlıkbilimsel olarak tam nesnellik yanlıştır.
Böylece kuantum mekaniği “gözlemci” denilen deneyciyi, içselliği ve karar süreci ile birlikte ölçme sürecinin içine soktu.
Böylece, Newton fiziği ile evrenin bir parçası olmayan ve sadece onu dışarıdan gözleyen “insan/deneyci/gözlemci/
bilinçli varlık” kavramı değişti. Ben ve dışarıda olan bir araya geldi. Daha sonraları da Einstein tarafından, Newton
mekaniğinde ikisi bağımsız ve sabit olan zaman-mekan kavramı bir araya getirildi. Böylece “şimdi”nin anlamı, kimin
anlattığına bağlı hale geldi.
Klasik fizik, bugünkü bilim içerisinde bilincin teorisini oluşturmada yetersizdir. Klasik fizik tüm beyin aktivitesini
yukarıdan-aşağıya atomik olarak tanımlanmaya gerek duyar. Ancak kişinin bilinç akışı ile hem bedensel davranışları
hem de beyninde ne olduğu arasında bir ayrıma gitmez. Oysa, kuantum teorisi kullanıldığında durum bunun tam
tersidir. Kuantum teorisi kurucuları, fiziksel bir teoriye "gözlemci" ekler ve bu yenilik klasik fizikten çok ciddi bir ayrım
yaratır. Gözlemciye yüklenen bu işlev, tamamen kuramın kendisinden kaynaklanır. Bilinç, kuantum mekaniğine dahil
edilir.
Bilinç bir birinci kişi (first person) bakış açısıdır. Birinci kişi bakış açısı tamamen kişinin kendi deneyimleri ile ilgilidir.
Bu bakış açısı var oluşun nesnel biçiminden veya üçüncü kişi (third person) bakışından farklıdır. Birinci kişi bakış
açısında, “ben ne deneyimliyorum ya da başımın içinden ne geçiyor?” sorusunun yanıtını verirken; üçüncü kişi bakışı,
başkasının başının içinde (beyninde) ne oluyor sorusunun yanıtını verir. Günlük ve bildik bilimimizin tümü üçüncü kişi
bakış açısının ürünüdür. Geleneksel bakış zihin ya da bilinci incelerken, “içe bakış” ile “davranış” arasında bir seçim
yapmaya zorlar bizi. Zihin, bilgi bilimsel olarak, zihinsel durumlarla karakterizedir ve birincil kişi bakışı ile ulaşılabilirdir.
Yani bir kişi kendi zihinsel durumuna, sadece kendisi olarak ulaşabilir. Buna karşın beyin, sinir hücresel durumlarla
karakterizedir ve üçüncü kişi bakışı ile ulaşılabilirdir. Üçüncü kişi bakışı, başkalarının beyninde dışarıdan bakmaktır.
Oysa birinci kişi bakışı ile kişi, hem kendi beynine hem de ilişkili sinir hücresel durumlara ulaşamaz, yalnızca zihinsel
durumlarına ulaşır. Diğer yandan davranışlarımız, zihinsel olanın bir göstergesi olmasına karşın; aynı davranış, aynı
zihinsel görüngü değildir. Buna karşın kuantum mekaniği, öznel olarak birinci kişi bakış açısıyla uyumludur. Klasik fizik
ise nesneldir ve üçüncü kişi bakış açısı ile uyumludur. Gezegenlerin hareketi ya da Newton’un kütle çekimi, herhangi
bir kişinin deneyimi olmadan da kendiliğinden oluşur.
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Bugünün kabul edilen bilinç-beyin etkileşimi teorileri, henüz deneyimlerimizi tam anlamıyla izah edecek yeterlilikte
değildir. Zihinsel etkinlik ve bilinç, şu ya da bu şekilde belli bir tür fiziksel yapı ve nörofizyolojinin özelliğidir.
Nörofizyolojik süreçlerin, zihinsel görüngüleri nasıl ortaya çıkardığı günümüz biliminin en büyük cevabı verilmemiş
sorusudur. Yani benim ya da sizin ağrı taşıyan C-lifleriniz uyarılır ve bu elektriksel bir uyarana dönüşür.
Ama bu uyaran ortaya çıktığında neden ağrı yaşamamız gerektiğinin yanıtı henüz yoktur. Fiziksel yapı derken madde,
kütleli nesneler, parçacıklar, uzay-zaman, alan, enerji gibi konulardır. Bunların oluşturduğu bileşik sistem bizim kırmızı
bir elmayı algılamamızı sağlar. Aynı şey bize, acı, endişe, istek, sevgi, gıdıklanma, nefret, tat-koku gibi deneyimleri
yaşatır.
Son yıllarda özellikle, işlevsel beyin görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile artık matematiksel işlem yaparken ya da
Mozart’ı dinlerken beynimizin hangi kısmının çalıştığını ayrıntılı olarak bilebiliyoruz. Her ne kadar bu teknikler insan
bilincini/zihnini anlamada bize doğrudan bir yol açmıyorsa da, dolaylı yoldan birçok bilgiyi önümüze seriyor.
Sinir hücreleri ileticileri düzeyinde birçok hastalığın temelini öğrenmiş bulunuyoruz: depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk, kişilik bozuklukları. Yine bu hastalıklarda, beynin işlevsel olarak hangi bölgelerinin daha çok devreye girdiğini
de öğrendik. Sadece davranışsal değil beyni yıkıma götüren (Huntington, Alzheimer) birçok hastalığı artık daha ince
değerlendirebiliyoruz.
Genetiğin gelişimi ile tamamen yeni bir alan haline gelen nörogenetik adeta son hızla ilerlemektedir. Nörolojik ve
psikiyatrik hastalıkların genetik temeli ortaya tam olmasa da adım adım konulabilmekte... Bununla ilişkili olarak da
artık, klasik anlamda psikiyatrinin ölmeye başladığını ve yerine biyolojik psikiyatrinin geçtiğini görüyoruz.
Beyindeki sinir hücrelerinin ürettiği elektrik akımlarından yararlanılarak ; robot kolların istenildiği yöne hareket etmesi
ya da düşünce ile ekranda belli harfleri seçebilme çalışmaları son on yıl içinde ele alınmaya başlandı.
Bugünkü sinirbilim Zeitgeist’i Descartes döneminden çok farklıdır. Solunan havada artık fizik ve sinir sistemi var. Her
ne kadar sözcükler ve düşünceler geçmişin düşüncelerinin kıyısından fazla uzaklaşamasa da artık farklı bir bilgi üretim
çağındayız. Descartes dönemindeki sinirbilim düzeyi, bugünkü astronomi ve astroloji arasındaki fark kadar gerideydi.
Bugün bilimsel sonuçlar, dinsel ön kabuller veya etkiler altında değil serbest olarak ortaya konulmaktadır. Öne sürülen
bazı fikirlerin, açık ve serbest tartışma ortamında ömrü kısa olsa da, ardından yeni bir düşüncenin ortaya çıkmasına
zemin hazırlamaktadır. Bir bilimsel kabulün sahneden silinmesi ardından mutlaka yerine daha iyisi geçmektedir. Ancak
Zeitgesit, yeni bir fikre hazır olmadığı sürece, bu fikrin sahibi sesini duyuramayabilir. Revaçta olan teorik düşünceler bir
alandaki yeni bakış açılarının ele alınmasını zorlaştırır veya engelleyebilir. Yeni düşünce bunlara rağmen, duyurulursa
bile ona gülünebilir ya da öne süren kişi bir darağacında sallandırılabilir. Dolayısı ile her bilimsel gelişme zamanını
beklemek zorundadır.
Bilincin Halleri
İnsanlar bilinci değiştirmek için değişik yöntemler uygularlar. Mevleviler dönerek sema yaparlar, budistler nefes
alıştırması yaparlar, yogacılar bir nesneye ya da tekrarlı bir kelimeye yoğunlaşırlar. Amaç hep aynıdır: sıradan ve gündelik bilinçten farklı deneyimleri aramak. Antropolojik çalışmalardan anlaşılmaktadır ki yeryüzündeki 4000 toplumun
%90’i zihin hallerini değiştirmek, arttırmak için sistemler geliştirmiştir. Bazıları ona ultrabilinç ya da genişletilmiş bilinç,
kozmik bilinç derken ; budistlerde nirvana, zen, satori, yodada samadhi adı verilir. Sufilerde vecd, insani kâmil gibi.
Farklı bilinç deneyimlerinin olduğu sadece mistik yönden değil, bilimsel olarak da fark edilmiştir. William James diğer
birçok şey gibi bunu erken fark etmişti: “Bizim normal uyanıklık bilincimiz, akılcı bilinç diye adlandırdığımız ; yalnızca
özel bir bilinç türüdür.Onun barındırdığı her şey bir film şeridi halinde seyredilebilseydi, ondan bütünü ile farklı olası
başka bilinç türleri de görülebilirdi. Bizler onların varlığını hesaba katmadan yaşamımızı sürdürürüz.”
Bilincin ya da bilinçli olmanın farklı dereceleri vardır. Koma ve uyku bunlar arasında tartışılmaz ayrı noktalardır.
Uykuyu hepimiz her gün deneyimleriz. Anesteziyi bazılarımız denemiştir. Ve çok azımızda geçici koma durumları
yaşamıştır. Bunlar, çok kesin ve kati sınırlarla birbirlerinden ayrılmazlar. Mistik haller, uyku-anestezi-koma, hafıza
kayıpları, psikotik hastalıklar, uyuşturucu ilaçlar (LSD gibi) farklı bilinç durumları doğurur. Bunların bir kısmı yapıcı,
bir kısmı ise yıkıcı ya da bozucudur. Bazıları kısmen iç içedir ve sınırların nerede birbirinden ayrıldığını tespit zordur.
Aralarında “bulanık” bir ilişki vardır. Bilincin ne olduğunu tanımlamanın zorluğu gibi bilinci derecelemek de zordur.
Bilinç seviyelerini farklı şekillerde dereceleyen kişiler olmuştur. Ancak, tek ve kabul edilebilir bir sınıflama yoktur.
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Bilincin en derin ve belki de geri dönüşümsüz hali koma durumudur. Anestezi ve derin uyku durumunda (ve hipnozda
bir dereceye kadar) bilinç ortadan kalkar ama farklılıkları sadece geri dönüş şekilleri veya ne ile ortaya çıktıkları ile ilgili
değildir. Çünkü anestezi altında bile bazı hastaların bazı şeyleri hatırladıkları bildirilmiştir. Dolayısı ile her üçünde de
bilinç ortadan kalkmasına rağmen (bilinçsizlik), bu bilinçsizliklerin de derecelemesinin yapılması gerekir.
Bilincin önemli bir özelliği de, kalıcı ve devamlı bir durum olmamasıdır. Bu olasılıkla onun enerji maliyetinin yüksek
olmasından kaynaklanır. Beynin yüksek metabolik durumlarında (uyanıklık ve uykunun paradoksal evresinde) ortaya
çıkar. Yine uyanıklık durumumuzun önemli bir kısmında da, birçok beyin aktivitemiz bilinçsizdir. Bilinç ; otomatik olmayan hareketler, yeni durumlar, beklenmedik durumlar ve karmaşık işler ortaya çıktığında devreye girerek diğer durumlarda kendini adeta enerji tasarrufu için askıya alır. Diğer bir askıya alma nedeni de, bilincin her zaman devrede olması
yapılan işlevlerin hızını azaltarak, yavaşlatabilir.
Dolayısıyla bilinç adeta seri çalışarak bir rol oynar. Bilinçsiz işlemler ise paralel çalışırlar, çok daha hızlı ve uygun
yapılırlar.
Sinirsel temel olarak paradoksal uyku ve uyanıklık büyük oranda aynıdır. Bu anlamda bilinç, beyin kabuğu ve derin
beyinde yer alan talamus (kortiko-talamik) sinir hücrelerinde artmış uyarılma ve duyusal uyaranlara cevabın güçlenmesi (sinyal/gürültü oranı artışı) olarak görülebilir. Bilincin, bilinçsiz durumdan bilinçli duruma geçmesi uygun sinir
hücresel aktivitenin yeterli sürede artışına bağlıdır. Bilincin önemli parçası olan farkındalığın farklı dereceleri vardır.
Çünkü dışsal uyaranlara yanıt ölçülebilir (renk, ses, hareket), kişinin cevabı “evet farkındayım”, “değilim” gibi basit
cevaplarla tanımlanabilir ve kişi sonuçları doğrulayabilir. Farkındalıklar: 1.Dışsal uyaranlara duyusal farkındalık,
2.Yaygın farkındalık, 3.Metakognitif farkındalık, 4.Bilinçli hatırlama, 5.İstemli seçici dikkat. Dışsal ve içsel faktörler
uyanık bilinçte etkileşirler. Bu da bilinci tanımlamak için temel oluşturur.
Ancak uyanık ve bir konuya yoğunlaşmış kişileri her zaman bilinçli olarak tanımlamak zordur. Yerel veya yaygın beyin
hasarlarında yanılsamalar gerçek olarak algılanabilir. Beyinde görme kabuğundaki yerel hasarla ortaya çıkan tanıdık
yüzleri tanımama (prosopagnosia), kör görüş (blindsight), Anton sendromu ve déja vu fenomeninde değişik
derecelerde farkındalık ve algılama bozuklukları ortaya çıkar. Yaygın etkilenme olan bunamalarda da uyanıklık tam
olmasına rağmen bilinçte değişiklikler ortaya çıkabilir. Ancak bu farklı uyanıklık-farkındalık durumlarının birbirlerine
göre derecelenmesi yapılmamıştır.
Birçok kişi bilinç derecelemesi yapmaya çalışmıştır. Felsefeci Daniel Dennett de bunlardan biridir ve bir “bilinç(lilik)”
sıralaması yapar. Daha çok üst bilinç derecelemesi şeklindedir. Sıralama şu şekildedir: 1.Eğer sizin bir şey bildiğinize
inanırsam, bir “bilinç(lilik) sıralaması” ile başa çıkabildiğimizi gösterir. 2.Eğer sizin benim bir şey bildiğime inandığınızı
bilirsem, bu iki bilinç(lilik) sıralamasıyla baş edebileceğimizi gösterir. 3.Sizin, eşimin benim bir şey bildiğime inandığına
inandığınızı bilirsem üç aşamalı bilinç(lilik) sıralamasıyla başa çıkabiliyoruz anlamına gelir. En iyi koşullar atında
çoğumuz ancak beş bilinç(lilik) sıralaması izleyebiliriz. Dennett’in bilinçlilik sıralaması tıpkı, Jonh Lucas’inkine benzer:
“Bilinçli bir varlığın bir şey bildiğini söylediklerinde, biz onun bildiğini değil ama onun bildiğini bildiğini vs... söyleriz.
Bilincin açmazları ortaya çıkıyor. Çünkü bilinçli varlık, öteki şeyler kadar iyi kendinin farkında olabilir ve tamamen parçalara ayrılabilen bir varlık olarak gerçekten yorumlanamaz.”
Aslında yakın zamanlarda yapılan bu derecelemeler çok daha önce (1058-1111) Gazali tarafından yapılmıştı: “Göz
kendini göremez, akıl ise kendini de başkasını da, kendine ait özellikleri de idrak eder. Nitekim akıl kendisini bilici
(âlim) ve kudret sahibi olarak idrak eder; ayrıca kendisinin bilgi sahibi olduğunu idrak ettiği gibi kendisinin bilgi sahibi
olduğunu bildiğini, kendisinin bilgi sahibi olduğunu bilişini bildiğini sonsuza dek idrak eder.”
Bu durumda kişi, belli ölçüde kendi dışına çıkmakta ve kendi gözlemleyişini gözlemleyerek organizasyon bakımından
kapalı sisteminin yoğunluğunu arttırır. Böylece irade gücü ile üst düzeyde özerk bir bilinç ortaya çıkar.
Doğu mistikçileri için duyularımızla algılanan bütün nesne ve olaylar birbirlerine bağlıdırlar, bağdaşıktırlar ve ayrı ayrı
farklı yönleri ya da belirişlerini yansıtırlar. Bilinçlilik ve farkındalıkla ilgili sınıflamalar, bilim insanlarından çok mistiklerden gelir. Hemen her mistiğin bir sınıflaması vardır ve bu sınıflama aynı zamanda insanın olgunluk aşamalarını
da yansıtır.
Örneğin, Peter Ouspensky (1878-1947) bilincin görülebilir ve gözlemlenebilir dereceleri olduğunu öne sürerek dört
aşama kabul eder. Bunlar uyku, uyanıklık, kendinin bilincinde olma ve nesnel bilinçtir. İnsanın bu dört bilinç durumunda yaşayabilme imkânı olmasına karşın, büyük bölümünü uykuda ve sıradan gündüz uyanıklığı durumunda geçirir.
Bilincin en düşük derecesi uykudur. Öznel ve pasif bir durumdur. Uyurken dışsal uyaranlar bazen rüyalara etki etse
de bunlar zihninden silinip gider. İkinci bilinç durumu insan uyandığında ortaya çıkar. Gün içerisinde kendimizi bilinçli
varlık olarak düşündüğümüz, şimdi içinde bulunduğumuz durumdur.
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Ouspensky bu durumu tıpkı İslam mistikleri gibi “uyanık durumunda uyku” olarak adlandırır. Bunun dışında kalan iki
bilinç durumu insan için zor ulaşılabilirdir. Üçüncü bilinç durumu olan kendinin bilincinde olmak ise kesiklidir ve süreklilik göstermez. İnsanın kendisine karşı nesnel olduğu bir durumdur. Eğer devamlılık gösterseydi bunun ne anlama
geleceğini de belki de kavrayamayacaktı. Bu bilinçlilik anları yüksek heyecan durumları, tehlike anları, yeni ve beklenmedik koşullarda ortaya çıkar. Kendinin bilincinde olma durumunda duygusal işlevlerde artış olurken, nesnel bilinç
durumunda artmış zihinsel işlev ortaya çıkar. Günlük yaşamdan insan nesnel bilinç hakkında hiçbir şey bilmez. Nesnel
bilinç, insanın gerçek ve nesnel evrenle temasa geçtiği, yani duyumlara, rüyalara ve öznel bilinç durumlarına kapısını
kapadığı bir durumdur.
İnsanlık bilinç, zihin ve beyin konusunda 1990’lardan bu yana kaydadeğer gelişmeler yaşadı. Ancak karmasik bir
organ olarak beynin hâlâ çözümlenmemis bir çok yönü var. Tıpkı evrenin daha bilemedigimiz birçok yönü oldugu gibi.
Burada ilginç olan, yasadigimiz evreni ancak beynimizin bize gösterdigi kadariyla algılamamız. Bu konuda yapılan
çalışmalarda atılan her adım , çok az şey bildiğimiz evrene de açılan kapılar olacaktır.
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KAHRAMANA İHTİYACIMIZ VAR
Öncelikle soracağımız soru "herkesin içinde kahramanlık var mı? " yoksa "bazı insanlar doğuştan kahraman olarak
mı doğuyorlar? " olmalıdır. Doğuştan kahraman olmayanlar varsa, bunu sonrasında öğrenebilirler mi? Kahramanlık
içgüdüsü genlerle mi geliyor yoksa beynini farklı kullanan insanlar kahraman olmaya daha mı yakın oluyorlar? Korku
ve çevresel etkiler kahramanlık içgüdülerinin önüne geçebilir mi? Kahramanlık konusuna girmeden önce beyni ve
beynin işlevlerinin hayat sürecine nasıl yansıdığını incelemekte fayda var. Yapılan deneylerde alınan sonuçlarla ve
beyin süreçleriyle ilgili yeni bulgular saptandıkça, bunların neticesinde uygulanan farklı eğitim programlarıyla insanlarda sağlanan önemli değişim ve gelişim gerçekten kayda değer ölçüdedir. Sonrasında ise, Philip Zimbardo ve Stanley
Milgram gibi psikologların insan davranışlarının sonuçlarıyla ilgili yaptıkları ve dünya çapında ses getiren deneylerin
sonuçlarını ve bu sonuçların kahramanlıkla bağlantısını inceleyeceğiz.
Beyin yapısı ve beyinle ilgili deneyler
Beyin hakkında son 5 yıldır bulunan bilgiler, 5000 yıldır bulunabilenden daha fazladır. Sadece 1,5 kg civarında
bir ağırlığa sahip olmasına rağmen beynimiz, vücuda alınan enerjinin % 20’sini tüketmektedir. Bu, ampul türü bir
lambanın yanabilmesine yetecek miktarda bir enerji demektir. İnsanlar evrimleştikçe beynin büyüklüğü 2 katına
çıkmıştır. Beynimizde çok önemli duyusal işlevleri yöneten amigdala ile ilgili yeni bulgular gerçekte heyecan verici.
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KORKU: Korkuyla karşı karşıya kalındığında, beynimizde duyulardan gelen bilgilere panik düğmesine
basılırmışçasına cevap veren bölge "Amigdala"dır. Amigdala, beyin köküne sinyaller göndererek, oradan çeşitli vücutsal tepkilerin tetiklenmesini sağlar. Terlemeye başlanabilir, nabız hızlanabilir, bir an için donup kalınabilir veya kurtulmak için koşmaya başlanabilir.
Korkunun beyni nasıl etkilediğini incelemek için San Diego California’daki Özel Harekât Timi Eğitim Merkezi’ndeki bazı
uygulamalar yapılmıştır. Beyinlerinin korku duygusuyla olan etkileşimlerini değiştirmek için adaylar burada özel bir
eğitim programına tabi tutulurlar. Öğrenciler ilk günden itibaren tam bir kaosun içine yerleştirilirler ve böylece çabalayıp
mücadele ederler. Tarihe bakıldığında askeri savaşlar esnasında yapılan en büyük hataların korku ve panik duygusuyla ilişkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu gibi uyarıları kontrol altında tutabilme yeteneği son derece önemlidir.
Eğitime başlayan her 140 adaydan ortalama olarak 36’sı son bölüme ulaşabilmektedir. Başarılı adaylar beyinlerini bu
işin gereklerine daha iyi adapte edebilmektedirler. Fiziksel olarak güçlü olmanın avantaj olmadığı görülmüş ve ordu bu
soruyu yanıtlayabilmek için nörobilime yönelmiştir.Sonrasında ise uzmanlarla birlikte yeni tatbikat ve eğitim sistemleri
geliştirilmiştir.
Örtülü Kutu Tatbikatı adı verilen bu olay, yakın komuta savunma sisteminin bir parçasıdır ve Amerikan Ordusu’nda
adayların amigdala sinyallerini kontrol altında tutmalarını sağlamaya yönelik bir yöntemdir. Eğitmenler tarafından
hazırlanan senaryoya göre öğrencilerin başlarına örtü geçirilerek kör ve sağır konuma getirilirler. Örtü kaldırıldığında
ne olduğunu bilmedikleri farklı yöntemlerdeki saldırılara maruz kalacaklardır. Örtü altındayken düşüncelerini toplamak
ve karşılarına çıkacak tehlikeli duruma karşı ne yapacaklarını düşünmek için sadece küçük bir zamanları vardır. Bu
uygulama, yüksek risk içeren ve çok kısa anlık tehlikeli durumların tatbikatını yapabilmek içindir. Burada öğrencilere
panik yapmanın kariyerlerinde gittikçe olasılıksızlaşan bir seçenek olduğu gösterilmeye çalışılmaktadır. Eğitimi düzgün
yapabilmenin yolu, insanları korkacakları durumlara sokmak ve onları bu durumlara alıştırmak, bu sayede gerçekten bunlarla karşılaştıklarında, nasıl davranacaklarını bilmelerini sağlamaktır. Korku duygusunu tetikleyen durumlara
sürekli olarak maruz bırakıldıklarında, adaylar bunu bastırmayı öğrenmektedirler. Aksi halde panik yüzünden yanlış
davranışa itilip öldürülebilirler, o halde bu insanları beyni bunu nasıl yapabiliyor?
Bilim insanları, insanlar evrildikçe beynin "Korteks" adlı diğer bir bölümünün ortaya çıktığını düşünüyorlar. Zamanla
bu bölüm de korku hakkında etki sahibi olmaya başlamıştır. İnsani özellikleri sağlayan en önemli bölüm "Frontal
Korteks"dir (ön kısım korteksi veya ön lob). Korteks, beynin en dış kısmında, kıvrımlı yapıya sahip olan ve dört parça
lobdan oluşan katmandır. Büyük ve kıvrımlı olmasının sebebi ise bütün bu parçaların kafatasının içine sığabilmek
zorunda olmalarındandır. Frontal loblar (ön kısım lobları), gözlerimizin hemen üst kısmındaki bölgeyi kaplar ve bunlar
beynin en son oluşan odalarıdır. İnsan türü evrildikçe, frontal loblar bilinçli mantıksal düşüncelerin işlem merkezi haline
gelmiştir. Problem çözme gibi zihinsel işlevlerin yapıldığı yer burasıdır. Frontal loblar beyni orkestra şefi gibi yöneten
konumdalardır ve olup biten işlemlerin birbiriyle eş zamanlılığını sağlamaktadırlar. Bilim insanları duyulardan gelen
sinyallerin, frontal loblara göre amigdalaya yaklaşık 2 kat daha hızlı ulaştığını keşfettiler. Beynin farklı sinyallerinin
farklı hızlara sahip olması demek, potansiyel bir tehlikeye karşı nasıl hareket etmek gerektiğinin bilgisi eğer
içgüdülerde bulunmuyorsa, frontal loblara sinyalin ulaşıp ne yapılması gerektiğine karar verene kadar olduğumuz
yerde donup kalmamız demektir. Korku ve panik hakkında meydana gelen şey bir anlamda, o anda ne yapmak
gerektiği bilgisinin bulunamamasıdır. Bu durumda da beyin, araba farlarını görünce donup kalan bir geyik gibi
donup kalır. Yani amigdala korku hakkındaki sinyalleri çok hızlı bir şekilde alabilir fakat bu sinyaller yanlış veya hatalı
olduğunda, içinde bulunduğumuz durum bize "hayır bu bir korku durumu değil" diyebilir. Çok hızlı amigdala sinyalleri, bir çeşit yukarıdan-aşağıya tarama yöntemiyle kontrol edilebilmektedir. İşte, askeri eğitim tam da bununla ilgilidir.
Adaylar bu duraksama süresini en aza indirmek için, içinde bulundukları durumlara hızlı ve isabetli tepkiler
verebilmelerine yönelik olarak eğitilirler.
Bilim insanları bazı korkuların beynimizde önceden programlanmış olarak bulunduğuna inanıyorlar. Bunlar, çok
az sayıda insanın üstesinden gelebildiği temel-korkular veya süper-korkulardır. Ordu eğitiminde adayların en çok
korktukları antrenman su altı tatbikatıdır. Adaylar bu tatbikatta suda boğulma korkuyla yüzleşirler. İnsanlar için nefes
alamama korkusundan daha büyük bir korku yok gibidir. (Beyin biliminde yaşanan gelişmeler orduyu, eğitimlerin nasıl
yapılması gerektiğine dair yeniden değerlendirme yapmak durumunda bırakmıştır. Özel eğitimler, beyinlerin çatışma
ve savaş gibi korku durumlarına verdikleri tepkileri geliştirmeyi sağlayabilir. Fakat burada adayların boğulmak gibi bir
süper-korkunun üstesinden gelmek için daha fazlasına ihtiyaçları var). Uzmanlar, evrilme sürecinde su altında çaresiz kalmak gibi durumlardan, korkmayı sağlayan beyin bağlantılarının oluştuğuna inanıyorlar. Su atındayken, bir an
önce nefes alabilmeye yönelik aşırı güçlü sinyallerle başa çıkabilmek neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden adaylar su
altı tatbikat testini geçmek için çok çaba harcamaktadırlar. Su altı testi kariyerlerindeki en önemli kilometre taşıdır. Su
altındaki korkularla ne derece başa çıkabildiklerini ölçmek için bir dizi testten geçirilirler. Su altında kontrollü ve planlı
olarak eğitmenler tarafından taciz edilip tehlike duygusuna sürüklenirler ve buna verdikleri tepkiler ölçülür. 20 dk.’lık
eğitimin yarısını hava almadan geçirirler.
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Su altında havaları kesilir, hava hortumları ulaşılması zor bir konumda konur. Öncesinde dışarıda pratik yapsalar da,
su altında bunu uygulamak çok zor olmaktadır, eğitmenler maskelerini çıkarmak için onlara saldırırlar, onarlı stres
altında bırakıp bunun ne kadar üstesinden geleceklerini ölçerler. Adaylar su altında havasız kaldıkça, amigdalar panik
sinyalleri göndererek su yüzüne çıkma ihtiyaçlarını tetikler. Eğer kontrolü kaybetmek istemiyorlarsa, beyinlerindeki
mücadeleyi frontal loblarının kazanması gerekmektedir. Su tatbikatı testi, eğitim boyunca elenen aday sayısının en
fazla olduğu bölümdür. Nefes alamama korkusu inanılmaz yüksek derecede tepki gerilimine sebep olur, aşırı miktarda
stres hormonu salgılanır ve bu durumda olayları düşünerek değerlendirebilmek gittikçe zorlaşır. (Bu esnada beynin
korkuyu hisseden bölümü yani amigdala zincirleme bir reaksiyon başlatarak adrenalin ve kortizol gibi hormonların
salgılanarak kan dolaşımına katılımını sağlar. Stres hormonları vücudu harekete geçirmeyi sağlayan özel tim gibi
çalışırlar, soluk alıp-vermeyi ve kalp atışını hızlandırıp kan basıncını arttırırlar. Algılar daha kesin ve hassas, hafıza
daha net hale gelirken, vücut ise acı hissine karşı genel olarak daha duyarsız hale gelir. Fakat bu aktifleşmiş alarm ve
dikkat durumunda dahi, su altı tatbikatı birçokları için aşırı derecede zor gelmektedir).
Bu şekilde uzmanlarla yapılan çalışmalarda adayların en zor koşullarda dahi korkularını kontrol etmelerini
sağlayabilen, zihinsel dayanıklılığı arttırmaya yönelik önemli bir program geliştirilmiştir;
-

Hedef belirleme
Zihinsel prova
Kendini telkin
Heyecan kontrolü

Bilim insanları hedef belirlemenin frontal loblarıyla ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Beynin yönetim görevlisi olarak
frontal lobları, mantık ve plan işlerinden sorumludurlar. Özel amaçlara odaklanmak, beynin karmaşa içinde sistematik
düşünebilmesini ve duygu merkezli olan amigdalayı kontrol altında tutabilmesini sağlar.
İkinci teknik zihinsel prova veya hayal etmedir; bu bir aktivite boyunca, sürekli olarak zihinde dönüp duruyor ve gerçekten harekete geçildiği zaman kişinin bunu daha normal ve beklenen bir şey olarak algılamasını sağlıyor. Eğer
olacakların ilk önce zihinde hayal edilip, gerilimli bir durumda ne yapılması ne yapılması gerekeceğinin provası
yapılırsa, söz konusu durumla gerçekten karşılaşıldığında, bu sanki kişiye ikinci tecrübesiymiş gibi gelecektir. Böylece
kişinin daha soğukkanlı bir tepkime verebilme imkânı olur.
Üçüncü teknik olan kendini telkin, adayların düşüncelerini odaklayabilmelerine yardımcı olan bir yöntemdir. Normal bir
insan içinden düşünürken kendi kendiyle dakikada ~ 300 ile 1000 arasında kelimeyle konuşur. Eğer bu kelimler olumlu
kelimeler ise ve örneğin "başaramayacağım" yerine "başarabilirim" şeklinde ise, bu sayede amigdaladan gelen korku
sinyalleri bastırılabilir.
Beynimizde frontal lobları sürekli olarak çalışır haldedirler. Dolayısıyla bizi zorlayan durumlarda "yapamayacağım",
"benim burada ne işim var? ", "zaten yeterince iyi hazırlanamadım" gibi düşüncelerin akla gelmesi çok kolaydır. Askeri
eğitimde yapılmaya çalışılan şey, bu kötü düşünceleri iyi düşüncelerle değiştirmektir.
Son teknik; heyecan kontrolüdür. Bu teknik doğru soluk alıp verebilmeye odaklıdır. Kontrollü, yavaş soluk alıp verme
panik durumunun bazı etkilerine karşı faydalı olmaktadır. Derin nefes alıp vermek ise vücudun dinlenme aşamasını
taklit ederek, beyne daha fazla oksijen gitmesini ve böylece daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Nefes kontrolü çok iyi bir
odaklanma taktiğidir fakat bu ancak belli bir oranda başarılabilir çünkü korku söz konusu olduğunda, buna tepki olarak
beyin faaliyeti karışabilir. Heyecan kontrolü tekniği tek başına yeterli olmaz. Amigdala sinyali o kadar kuvvetlidir ki,
eğer o anda hala korku hissediliyorsa, bunu bastırmak çok zordur. Fakat bu 4 tekniğin hepsi birleştirildiği zaman sınavı
başaranların oranının 1/4’ ten 1/3’ e çıktığı büyük bir fark gözlemlenmektedir. Sonuç olarak limitlerimizin ne olduğu
düşüncesi ve bunun aşılması, çok eski savaş geleneklerine kadar dayanmaktadır.
SUÇLU ve PSİKOPAT EĞİLİMİ KİŞİLERİN BEYİN YAPISI:
Bilim insanlarının cevabını araştırdığı büyük sorulardan birisi de farklı kişilik türlerinin ahlaki konularda nasıl karar verdikleridir. Yeni keşifler, psikopat beyinlerin istedikleri şeytani kötülükleri nasıl yapabildiklerini anlamaya yönelik veriler
sunmaktadır.
Normal insanlar ara sıra yanlış bir şey yaptıklarında bunu fark etmekle kalmayıp aynı zamanda hissederler. Suçluluk ve pişmanlık duygusu gelecekte yanlış davranmalarını engeller. O halde korkunç ve vahşi şeyler yapan suçlular
pişmanlık hissetmiyor ve aynı durumu tekrar ediyorlarsa beyinleri nasıl çalışıyor? Araştırmalar her 100 insandan birinin
psikopat olabileceğini ortaya koyuyor ve bunların içinden nadir sayıda seri katil çıkıyor. Psikopatlardaki en öne çıkan
karakteristik özelliğin bilinç eksikliği olduğu görülüyor. Genellikle yüzeysel, derinliksiz ve düşünmeden hareket eden
yapıları, tepkisel ve avare bir yaşam stilleri var. Sürekli bir yerden başka bir yere hareket edip, bir ilişkiden başkasına
geçiyorlar. Karşı cinse yönelik anlamda da hiç seçici değiller.
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Kendilerini bir şekilde belanın içine atıp duruyorlar. İşledikleri suçlarda ve kötülüklerde diğer insanları nasıl etkilediklerini hiçbir zaman değerlendiremiyorlar, yaptıklarını umursamadıkları için de kendilerini kötü de hissetmiyorlar. Kısacası
empati yetenekleri hiç yok diyebiliriz.
Bazı beyinlerin şeytani olmasının nedenini bulmak için New Mexico Üniversitesi’nden Kent Kiehl ve ekibi şehir
hapishanesindeki bir grup suçluyla bir dizi deney yapıyor ve beyinlerinin nasıl çalıştığını araştırıyor. Burada amaç,
bu bozukluğun hem bireyin kendisine hem de topluma olan etkilerini azaltabilmek. Dr. Kiehl öncelikle mahkûmlarla
konuşarak hangilerinin psikopatik eğilimler gösterdiğini tespit etmeye çalışıyor. Bunun sunucunda teşhis ettiği 300’ün
üzerinde tutukluyu beyin taramasına gönderiyor ve bunun sonucunda psikopat beyinlerden toplanan en büyük
diyagram arşivini elde ediyorlar.
Yaptıkları ilk deneyde onların hata yaptıklarında buna nasıl tepki verecekleri ölçülüyor. Tarayıcı cihaz manyetik alanları
ve radyo dalgalarını kullanarak mahkûmun düşünme ve tepki verme sırasında beynindeki kan akış yoğunluğunu
ölçüyor. Deney sonucunda psikopatların hata yapmış olmayı normal insanlar kadar umursamadığı görülüyor fakat bu
onların geri zekâlı olduğu anlamına gelmiyor. Asıl hayat verici bulgu ise psikopatların tutuklu nüfusun ortalamasından
daha yüksek zekâya sahip olmaları. Son derece çabuk sinirlenen ve tepkisel yapıdalar ama aynı zamanda yönlendirici
ve planlayıcı özellikleri baskın. Kendileri hakkında iyi seviyede farkındalıkları var. Son derece iyi bir stres yönetimine
sahipler ve insanları rahatça kandırıp yönlendirebiliyorlar.
İkinci bir testte tutuklulardan kendi ahlaki görüşlerine göre, onlara gösterilen bazı fotoğrafların sakıncalı olmasıyla ilgili
oy vermeleri isteniyor. Bir şeyin ahlaki bir değer olup olmadığını yargılayan beyin sistemlerinin psikopatlarda normal
bireylerdeki gibi gelişip gelişmediği araştırılıyor. Bunun sonucunda bilim adamlarının yıllardır merak ettikleri bir konu
olan psikopatların mantıksal özürlü olup olmadıkları ortaya çıkıyor. Eldeki bulgurla göre, tarihsel olarak daha yeni olan
frontal lob ile daha eski olan amigdala arasındaki iletişimin psikopatlarda doğru bir şekilde çalışmadığı gözlemleniyor.
Yakın zamanda yapılan başka bir araştırmada Dr. Adrian Raine, psikopatların amigdalarının normal insanlara göre
% 17 daha küçük olduğunu tespit ediyor. Bu da psikopatların neden kötülük yapmaktan korkmadıkları bilmecesinin
çözümü için önemli bir parça olarak kabul edilebilir. Dr. Raine’ in araştırması aynı zamanda insanların paralarını ele
geçirmekten başka bir amaçları olmayan beyaz-yaka psikopatların amigdalarının normal insanlara göre daha küçük
olduğunu ama frontal loblarla normal bir iletişime sahip olduğunu ortaya koyuyor. Empati kurma kapasiteleri düşük
fakat iyi bir yalancı ve dolandırıcı olmak için gereken beyin gücüne sahipler.
Bilim adamlarının psikopatların bir anlamda özürlü beyin yapısına sahip oldukları konusundaki tespitleri, ne zaman hata yapacaklarının bilinip bilinmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Dr. Raine’ e göre neyin doğru neyin
yanlış olduğuna dair hisler büyük oranda kalıtımsal olarak geliyor. Genetiğe ve nöro-biyolojik altyapıya bağlı olarak
daha ahlaklı veya daha az ahlaklı bir beyin yapısına sahip olunuyor. Yani bu genlerle ve beynin ana rahminde nasıl
şekillendiğiyle ilgili bir mesele. Bunun haricinde denklemin % 50’sini oluşturan çevresel etkenler de göz ardı edilmemeli. Bu, bozuk paranın iki yüzü gibi; hem genetik yönü hem de çevresel yönü var. İlerleyen zamanlarda nörobilim
sayesinde daha fazla detayda bilgiye ulaşılacağı muhtemel görünüyor.
İçgüdülerimiz ve doğuştan kahramanlık
İnsanlar hayvanlara göre genelde tek çocuk yaparak onun benzersiz olmasına çalışırlar. Bunun nedeni ise çocuklarına
büyük yatırım yapmaları ve onların korunmasıyla paralel çıkarlarının bulunmasıdır. Milyonlarca yıllık evrimimiz hepimizi sevgi dolu aileler yapmıştır. Örneğin çocuğunu koruyan anne içgüdüsünü ele alabiliriz. Doğum için doğru an
geldiğinde beyinlerimiz ve bedenlerimiz içgüdüsel olarak yeni bir bebeğin doğumuna yardımcı olur. Bunu
yapabilmekteki sır ise diğer bütün memelilerle paylaşmış olduğumuz "oksitosin" hormonudur. Hormonun güçlü ve
ani etkileri vardır. Anne adayı bebek konusunda hiper uyarıcılar alır. Bu yolla duyuları daha hızlı ve hassas olarak
çalışmaya başlar. Çocuklarını korumak için hayatları pahasına mücadele eden veya canını hiç düşünmeden feda
edebilecek milyonlarca ebeveyn vardır. Yavrularımızı koruma özelliklerimiz daha birçok hayvanla paylaşırız. Tıpkı
bizler gibi sahip oldukları güçlü ebeveyn özellikleri hayvanların da kuşaklar boyu başarılı anne babalar olmalarını
sağlamıştır.
İçgüdüsel olarak aile bireylerini de korumaya meyilliyizdir. Biyolojik altın kural gereği kendi genlerimizi en çok
paylaştığımız birinci derece yakınlarımıza yardım etmekte, ikinci ve üçüncü derece yakınlarımıza göre daha
cömertizdir. Biyolojik yakınlık derecesi arttıkça cömertlik ve yardım da artmakta ve insanlar kendilerini yakınlık
derecesine göre sorumlu hissetmektedirler. Bununla ilgili birkaç kuşaktan oluşan farklı aileler üzerinde yapılan
çalışmalar da bu sonuçları doğrulamıştır.
Bazı anlarda insanlar arkadaşları için de bunu yaparlar, aynı aileleri için olduğu gibi onları korumaya karşı kendilerini
sorumlu hissederler. Onlarla aralarında kan bağı olmadığı halde bunu içgüdüsel olarak hissetmektedirler. Her birimizin
yabancılara yardım etme içgüdüsü vardır. Buna "empati" diyoruz. Bazı durumlarda tanımadığımız birine hayatımız
pahasına yardım edebiliyoruz.
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Savaşta yaralı arkadaşını kurtarmak için hiç düşünmeden kendini ateş önüne atabilen veya kaza sırasında
tesadüfen olay yerinde olan ve yanan arabadan tanımadığı birini patlama riskine karşı kurtaran nice kahramanlık dolu
örnekler vardır. İtalyan bilim adamları kendimizi başka insanların yerine koyduğumuzda beynimizin nasıl işlediğini
ortaya çıkarmak için deney yapıyorlar. Beynin şaşırtıcı durumda nasıl tepki verdiğini ölçmek için bir cihaz ve bir denek
kullanıyorlar. Burada amaç diğer insanların aklını okumak ve taklit edilen bir görüntünün göndereceği beyin sinyallerini inceleyebilmek. Son dönemde bununla ilgili "Ayna Nöronları" adı verilen özel beyin hücreleri keşfedilmiştir.
Bu hücrelerle ilgili teori; birinin bir hareket yaptığını gördüğümüzde, ayna nöronlarının o hareketi kopyalama isteği
yarattığı yönünde gelişiyor. Normalde bu etki öyle belirsiz ki bunu fark bile edemiyoruz. Ayna nöronları tek başına karşı
hareketi başlatmayı başaramıyorlar fakat bilim insanları ayna nöronlarını iş başında izleyecek bir gelişme yaratmış
bulunuyorlar. İlgili ekipman güçlü bir manyetik etki yaratarak ayna nöronlarının hareketlerinin izlenmesine olanak
tanıyor. Ekrandan verilen görüntüdeki el hareket ettiği zaman deneydeki kişinin eli tepkime veriyor. Küçük bir tepkime
de olsa el, deneğin kendisi bunun farkında olmadığı halde hareket ediyor ve bu inanılmaz bir sonuç veriyor; beyinlerimiz kendini başkalarının hareketlerine göre programlayabiliyor. Bu gelişme sayesinde bazı bilim insanları ayna
nöronlarının sadece insanların yaptığını taklit etmekle kalmayıp hatta belki hislerini de taklit edebildiğini düşünüyor.
Empatinin tanımını biraz daha açarsak "karşımızdakilerin hislerini paylaşabilme yoludur" diyebiliriz. Başkalarının ne
hissettiğini anlamak bizler için yararlı olabilir. Neşe, üzüntü, kızgınlık, hoşnutsuzluk gibi duygularımızı belli etmek
için 47 kasımız bir arada çalışabilir, yüz ifademizle anlatmak istediğimiz dünyanın her yerinde aynıdır. Fakat neden
milyonlarca yıllık evrimimiz empati için bize bu kadar sofistike bir araç bırakmıştır? Kendimiz hislerimizi yüzümüze
yansıttığımız gibi başkalarının hislerini de açık ve net bir şekilde edinebiliriz. Bu konuda düşünmemize gerek yoktur,
bunu yalnızca hissederiz ve başkalarını empati edebilme yeteneğimiz kendi atalarımıza büyük bir avantaj sağlamıştır.
Bazı bilim insanları empatinin başka bir insan içgüdüsüne öncülük etmiş olduğuna inanmakta; bu, konuşma dili
içgüdümüzdür. İnsanoğlunun ilk iletişimi sözsüzdü, işin içine konuşma girdiğinde büyük bir ilerleme kaydedildi.
Bizlerin dilimiz yardımıyla iletişim yeteneğimiz, sahip olduğumuz en sofistike içgüdümüzün eseridir ve bu her birimiz
için mevcuttur. Çocukların dil için içgüdüleri vardır. 1 yıldan az zamanda kendi dilinin doğasındaki bütün sesleri taklit
edebilecek konuma gelirler. Dil konusundaki içgüdülerimiz bizi en ön sıradaki tür haline getirir. Büyüyüp konuşma
yeteneğimiz arttıkça deneyimlerimizi paylaşmayı öğreniriz. Tıpkı kendi uzak atalarımız gibi yeni fikirlerimizi yaratırız.
Bunlar; geçmişten güç alan ve ileriye dönük fikirlerdir. İçgüdümüz sayesinde tüm diğer kuşakların bilgeliğine sahip
oluruz. İnsan yarışındaki yerimiz ve bilgimize baktığımızda kendimizi bir devin omuzlarında hissetmemiz bu
yüzdendir. Dil, bize kendi gezegenimizi ve ötesini keşfetmekte faydalı olur. Bizler içgüdülerimizin köleleri değilizdir.
İnsanoğlu olarak bizler öğrenir, sorgular ve de seçeriz. Bunu yapmakta beyin ve aklımızı da devreye sokmuş oluruz.
Kahramanlık yolunda içgüdülerimiz bize öncülük ederler.
Herkesin içinde kahraman var mı?
Kahramanca eylemler ve kahramanlar insanlık tarihi boyunca hep özel, sıra dışı durumlar ve kişiler olarak
görülmüşlerdir. Ancak çok özel ve seçkin insanların kahraman olabileceklerine inanılır. Öyle ki kahramanların
"seçilmiş" kişiler oldukları, hemen hepsinin aslında "doğuştan kahraman" oldukları anlatılır hep. Kahramanlık, tüm
kültürlerde var olan ve neredeyse tümünde de "seçilmişlik" özelliği kabul edilen bir kavramdır. Joseph Campbell "Bin
yüzlü kahraman" adlı eserinde kahramanlık mitinin ortak evrensel özellikleri olduğunu öne sürmüştür. Tüm çağlar
boyunca bilinen kahramanların benzer bir hayat öyküsü olduğunu, kahramanca eylemlerin ortak özellikler taşıyan
bir yolculuk olduğunu düşünen Campbell’da da kahramanın seçilmişliği kavramı vardır. Tarihsel kahramanların hayat
hikâyeleri yazılırken özellikle bu doğuştan kahraman özellikleri bulunmaya çalışılır. Kahramanların bebekliklerinde,
çocukluklarında kısaca dünyanın onların bir kahraman olduklarını fark ettikleri zamandan çok daha önce de sıra
dışı, yaşıtlarında olmayan özellikler taşıdıklarına inanılır. Çoğunlukla da kahraman hayat hikâyeleri bu özelliklerin
bulunduğu metinler olurlar. Türkçe` deki "adam olacak çocuk..." deyimi bu anlamı taşır. Kahramanlar, kahramanlıklarını
yapmadan önce de sıra dışı ve seçkin kişiler olarak gösterilir. Erken okumuşlardır, yaşlarından beklenmeyecek bir söz
söylemişlerdir, şu ya da bu ama mutlak "sıra dışı" bir özellikleri olmuştur.
TOPLUMSAL KAHRAMANLIK: Kahramanlık ve kahramanca eylemlerle ilgili düşünceler çoğunlukla askeri
kahramanlık hikâyeleriyle biçimlenir. Oysa savaş ya da askeri olaylar dışında da çok sayıda kahramanca eylem ve
bu eylemleri gerçekleştiren kahramanlar vardır. Olağanüstü felaketlerde, deprem, yangın vb olaylarda kimi zaman
daha basit kazalarda, boğulmak üzere olan biri, kaza geçirmiş ölmek üzere olan bir kazazede gibi durumlarda da
zor durumda olanın hayatını kurtaran kahramanlar vardır. Bir de idealler ya da ilkeler adına ölümü göze alan kahramanlar vardır. Bruno`nun engizisyona, Sokrates` in yargıçlarına karşı gösterdiği eylemler de kahramanca eylemlerdir. Kahramanlık mutlaka savaşlar, çatışmalar vb olağandışı dönemlerde yapılan eylemlerle sınırlı değildir. Gündelik
hayatın akışında da çoğu kez kahramanca eylemler ya da kahramanlarla karşılaşılır. Denize düşüp boğulmak üzere
olan birinin ardından suya atlayıp onu kurtaran, yanan bir eve girip çocukları kurtaran, trafikte ezilmek üzere olan birini
kendi canını riske atarak kurtaran vb. çok sayıda gündelik hayat kahramanları ve kahramanlıkları vardır.
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KAHRAMANIN İKİ YÜZÜ:
Kahramanlık ve kahramanca eylemlere bakış ikili bir özellik gösterir. Özellikle savaş ve benzeri durumlarda bir tarafın
kahramanca gördüğü eylem diğer tarafça "delilik", "çılgınlık", "vahşilik" gibi değerlendirilmektedir. Bir yanın kahramanı
diğer tarafın vahşi delisidir. En güncel örnek giderek yaygınlaşan "intihar bombacıları"dır. İntihar bombacılarını bir taraf
ruh hastası, meczup, deli olarak nitelerken diğer taraf onları kahraman olarak görmektedir. Her iki tarafın üzerinde
anlaştığı ise intihar bombacısının mutlaka sıra dışı, anormal ve herkeste olmayan özelliklere sahip olduğu fikridir.
İZLEME ETKİSİ:
Doğuştan kahramanlık inancı, kahramanca eylemlerin gerçekten sıra dışı ve herkesin başaramayacağı eylemler gibi
değerlendirilmesinden de kaynaklanmaktadır. Riskli, ölümcül durumlar karşısında kalan geniş gruplar içinde bazı
insanlar kendi canlarını tehlikeye atarak kurbanların hayatını kurtarmaya çalışırlar. Sıklıkla bu tür durumlarda çoğu
kişi olayı izlemekle yetinirken aradan bir kişi kahramanca eylemi gerçekleştirir. İşte bu çoğu kişinin izleyici durumu
tercih ederken az sayıda ya da tek bir kişinin eylemi gerçekleştirmesi, kahramanlığın her insanda olmadığı, seçilmiş,
özel kişilerin kahraman oldukları düşüncesini sağlamlaştırır. 1960`lı yıllarda yaptığı ve yarıda bırakılmasına karşın çok
ses getiren ve sosyal psikoloji kuramlarını altüst eden "Stanford Hapishane Deneyi" nin araştırmacısı Philip Zimbardo
ile Zeno Franco, kahramanlığın ancak az sayıda, seçilmiş, seçkin insanlarda görülen bir özellik olmadığını, tersine
herkesin şartlar oluştuğunda kahraman olma potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyorlar. Stanford Hapishane
Deneyi, gönüllü öğrencilerin rast-gele olarak tutuklu ve gardiyan rolünü üstlendikleri bir deneydi. Zimbardo, bu deneyle
insanların iyi ya da kötü olmalarının toplumsal şartlar ve içinde bulunulan koşullarca belirleneceğini doğuştan iyi ya da
kötü, suçlu ya da masum olma gibi kavramların geçersiz olduğunu öne sürmüştü. Zimbardo, Berkeley Üniversitesi`nce
yayımlanan Greater Good dergisindeki Franco ile ortak araştırma yazılarında, kahramanlığın da her insanın şartlar
oluştuğunda olabileceği bir rol olduğunu öne sürüyor. Zimbardo ve Franco`ya göre kahramanların seçilmiş, seçkin,
özel kişiler oldukları inancı gerçeği yansıtmıyor. O ana kadar son derece sıradan, özelliksiz bir hayat süren kişilerin
günün birinde beklenmedik bir kahramanlığı gerçekleştirebildiklerini söylüyorlar.
KAHRAMANLIĞIN ÖLÇÜTÜ:
Zimbardo ve Franco`ya göre gündelik hayat kahramanlıklarının dört temel boyutu olmalıdır. İlkin kahramanca eylem
bir hayatı kurtarmak ya da bir ideali savunmak için gerçekleştirilmelidir. Yanan bir binadaki yaralıları çıkarmak için
kendi hayatını tehlikeye atmak ya da örneğin azınlıkların haklarını savunmak için kendi çoğunluğuna karşı çıkabilmek
gibi. İkinci olarak kahramanca eylem, eylemi gerçekleştiren için risk içermelidir. Bu risk kendi canını tehlikeye atmak da
olabilir ya da sosyal statüsünü, konumunu kaybetme riski olabilir. Azınlık haklarını savunduğu için çoğunluk tarafından
dışlanmak, amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmediği için ceza almak gibi fiziksel ya da toplumsal bir zarar riski
olmayan eylemler kahramanca değildir. Üçüncü olarak kahramanca eylem etkin ya da edilgince gerçekleştirilmelidir.
Kahraman sadece eylemde bulunmaz bazen eylemde bulunmamak da kahramanlık gerektirir. Kendisine verilen
görevi yerine getirmeyi reddetmek de kimi zaman kahramanca bir eylem olabilir. Buna en güzel örnek olarak "Milgram
Deneyi" ni (adil olmayan otoriteye karşı gelememe durumu ve sonuçları) gösterebiliriz. Son olarak kahramanca eylem
planlanmamış yani kendiliğinden ve aniden olmalıdır. Başladıktan sonra da bir süre devam etmelidir.
KİM, NE ZAMAN KAHRAMAN OLUR?:
Zimbardo ve Franco, herkesin kahraman olma potansiyeli taşıdığını ama herkesi kahramanca eyleme iten durumun
kişiden kişiye ve kişilikten kişiliğe değiştiğini savunuyorlar. Ancak önemli olanın, kahramanlığın doğuştan gelen ve
seçilmiş, seçkin kişilere özgü bir özellik değil, herkeste olabilecek bir durum, olduğunu öne sürüyorlar. Kahramanlığın
bazı insanlara özgü olmadığını bilmek kahramanca davranmak için belki de atılması gereken ilk adım olacaktır. Bu
nedenle Zimbardo 2010 yılında Kahramanlık Hayali Projesi’ ni başlatmıştır.
Kahramanlık Hayali Projesi’ne girmeden önce Zimbardo ve Milgram’ın deneylerinin detaylarını ve sonuçlarını incelemekte fayda var.
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Stanford Hapishane Deneyi

Stanford Üniversitesi psikoloji profesörü Philip Zimbardo ve çalışma arkadaşları iki hafta
sürecek bir deney tasarlıyorlar. Deneyin amacı, hapishane gardiyanlarının ve mahkûmların
hem psikolojileri hem de davranışlarıyla ilgili bilgi toplamak. Deney için, psikoloji bölümü
binasının bodrum katı yeniden yapılandırılıyor ve minik bir hapishane yaratılıyor. Bu yapay
hapishanede, mahkûmlar için üç hücre, bir gardiyan odası, hapishane müdürü için bir oda
ve mahkûmları hücre hapsiyle cezalandırmak için ayrılmış küçük bir oda bulunuyor. Görüntü
ve sesleri kaydetmek için gerekli düzen kuruluyor. Görüntü ve ses kayıt cihazları gizlendiği
içivvn, deneklerin bu cihazları görme imkânı yok.
1971 yılında, hazırlıklar tamamlandığında, bir gazete ilanı veriyorlar. İlanda özetle deniyor
ki, “Günlüğüne 15$ ödediğimiz, bir iki hafta sürecek ve hapishane hayatı üzerinde çalışılacak bir deney için öğrenciler
aranıyor.” Yetmişten fazla başvuru oluyor. Hepsi bazı testlerden geçiriliyor. Bunun amacı, öğrencilerin psikolojik ve
fiziksel açıdan tamamen sağlıklı olduklarından emin olmak. Yirmi dört öğrenci seçiliyor. Öğrenciler, özellikle psikoloji
bölümünde okuyanlar içinden seçilmiyorlar, bu önemli bir detay.
Üniversite hapishanesinde kimin gardiyan, kimin mahkûm rolü üstleneceği rastlantısal olarak belirleniyor. Buradan itibaren gardiyan rolünü üstlenen öğrencilere gardiyan, mahkûm rolünü üstlenenlere de mahkûm diyelim. Gardiyanların,
mahkûmlara herhangi bir fiziksel zarar vermeleri yasak fakat psikolojik baskı yönünden, akıllarına gelen her yolu
denemekte tamamen özgürler.

Deney Başlıyor
Mahkûmların her biri, polis memurları tarafından evlerinden alınıyor. Mahallenin
meraklı bakışları altında, üzerleri aranıyor ve elleri kelepçelenip, deney binasına
naklediliyorlar. Parmak izleri alınıyor, gözleri bağlanıyor ve her bir mahkûm, ayrı
zamanlarda taklit hapishanenin bulunduğu bodrum katına indiriliyorlar. Kıyafetleri
tamamen çıkarılıyor, temizleme amacıyla bir tür sprey sıkılıyor. Üstlerine
hapishane kıyafetleri, ayaklarına duş terlikleri veriliyor. Saçlarını sıfır numara traş
etmek yerine, kafalarına naylon başlıklar geçiriliyor. Özgürlüklerini kaybettiklerini
vurgulamak için sağ ayak bileklerine zincir dolanıp, kilitleniyor. Gardiyanlar özel
bir üniforma giyiyorlar. Her biri gözlerini gizleyen güneş gözlükleri takıyor. Ayrıca
birer cop ve düdük veriliyor. Böylece otorite kurmaları kolaylaşıyor. Toplam 9
mahkûm günün 24 saati hapishanede kalırken, gardiyanlar, sekizer saatlik
vardiyalarda ve üçer kişilik gruplar halinde çalışıyorlar.
1.Gün: Her mahkûmun bir numarası var. Deney süresince bu numaralarla çağrılıyorlar, kimse isimlerini kullanmıyor.
Zamanla mahkûmlar kendilerini numaralarıyla özdeşleştiriyorlar. Günde birkaç kez, değişik zamanlarda baskın
yapılıyor, mahkûmlar hücrelerinden çıkarılıyor ve sayılıyorlar.
İlk gün herhangi bir problem çıkmadan geçiyor.

2.Gün İSYAN: İkinci günün sabahı, kontrole gelen gardiyanlar isyanla
karşılaşıyorlar: birinci hücrede kalanların başlıklarını çıkarıp attıklarını ve
yataklarıyla barikat kurarak hücre kapısının açılmasını engellediklerini
görüyorlar. Bu mahkumlar gardiyanlara bağırıp küfür ediyorlar. Gardiyanlar
şaşırıyor ve utanıyor, ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Diğer gardiyanları
arayıp çağırıyor ve yardım istiyorlar. Yardım geldiğinde, zorla içeri girerek
mahkumları etkisiz hale getiriyorlar, ceza olarak birinci ve ikinci hücrede
kalanları, çeşitli sözel baskılarla çırılçıplak soyunmaya ikna edip, yatakları
da dışarı çıkarıyorlar. İsyanı başlatan mahkumu “Delik” ismini verdikleri ceza
hücresine aktarıyorlar. İsyana yardımcı olan diğer mahkumun ayaklarını
zincirle bir yere bağlayıp kilitliyorlar ve kara kara düşünmeye başlıyorlar, “acaba
üç gardiyan, dokuz mahkumla nasıl başa çıkacak?”
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Gardiyanlardan biri, psikolojik bir baskı yolu öneriyor ve uyguluyorlar: Toplam üç hücreden biri, ayrıcalık hücresi olarak
belirleniyor. Bu hücreye girmeye hak kazananlara yatak, uyku, temizlik ve benzeri ayrıcalıklar veriyorlar. Hücrelerinden çıkmayı reddeden mahkumların sinirli bakışları altında, ayrıcalıklı mahkumlara lezzetli yemekler ikram ediliyor.
Ayrıcalıklı mahkumlar bu yemeği reddediyorlar ve isyancılarla dayanışma içine giriyorlar. Mahkumlardan biri, tüm
yataklar hücrelere geri yerleştirilinceye kadar, hücresinden dışarı çıkmayacağını söylüyor. Gardiyanlar ve mahkumlar
arasındaki savaşın ilk bölümünü mahkumlar kazanıyor. Bu yeni gelişmeler, isyanı başlatan mahkumu çileden çıkarıyor.
Baş ve mide ağrılarını gerekçe göstererek deneyi terk etmek istediğini söylüyor. Hapishane yönetimi kabul ediyor.
Yönetimde, gerçekten 17 sene hapis yatmış bir siyah da var ve bu kişi, isyan liderini, bu şekilde bir
hapishaneye bile dayanamayan bir beyaz olmakla itham ediyor. Deneyin yöneticisi Zimbardo şöyle bir teklifle geliyor:
“Mahkumlar arasındaki muhbirimiz ol, karşılığında gardiyanlar sana hiç bulaşmayacak, akşama kadar düşün, kararını
bildir.” İsyan lideri hücresine geri dönüyor, kafası karışık, “Buradan çıkış yok” diyor. Mahkumlar buna inanıyorlar ve
isyandan vazgeçiyorlar. Böylece isyan lideri, liderlik vasfını kaybediyor ve bu duruma şaşırıyor. Hapishaneden kurtulmak için tek yolun çıldırmak olduğuna inanarak deli numarası yapmaya başlıyor. Bir süre sonra yaptıkları rol olmaktan
çıkıp, öfkeyle beraber kontrol edilemez bir çılgınlığa dönüşüyor. Yönetim, daha otuz altı saat bile dolmadan bir kişiyi
serbest bırakmak zorunda kalıyor. Deneyden yıllar sonra, katıldığı bir televizyon programında, Zimbardo’ya şakayla
karışık deniyor ki, “Ooo 36 saat mi, çokmuş!” Zimbardo gerçekten de bu sürenin uzun olduğunu, böyle stresli bir ortamda zamanın dakikalar seviyesinde takip edildiğini söylüyor.
3.Gün ZİYARET GÜNÜ: Aileler ziyaretçi olarak kabul edilecek ama yönetimin bir çekincesi var: Ya mahkumların
durumunu gören aileler, çocuklarını deneyden çıkarmak isterlerse? Hapishane yönetimi bir plan yapıyor. Hapishane
ve mahkumlar bir güzel temizleniyor. Mahkumlara güzel yemekler veriliyor ve yemek sırasında bir tehdit savruluyor:
“Sakın ola hapishaneden şikayetçi olmayın, aksi halde ziyaret sürenizi kısaltırız.” Ziyaretçileri etkilemek üzere, çekici bir kadın seçiliyor ve danışma memuru olarak ziyaretçileri karşılıyor. Durumu iyi idare ediyorlar ve mahkumlar
koşullardan biraz yakınmasına rağmen, kimse çocuğunu deneyden çıkarma talebinde bulunmuyor. Takiben bir sorun
yaşanıyor. Deniyor ki “Bir söylenti dolaşıyor, serbest bıraktığımız mahkum, arkadaşlarını toplayıp gelecek, burayı
basacak ve mahkumları alıp gidecekmiş.” Bunun üzerine mahkumları geçici olarak binanın üst katında başka bir yere
naklediyorlar. İsyan lideri, yanında arkadaşlarıyla beraber geri gelirse, “Boşuna geldiniz, biz deneyi zaten bitirmiştik,
bakın burada kimse yok” denecek. Gardiyanlar kendilerini bu denli zora sokup uğraştıran mahkumlara karşı öfkeliler.
4.Gün İNTİKAM: Gardiyanların davranışları giderek sertleşiyor. Mahkumlara kötü davranıp, onları küçük düşürüyorlar.
Sürekli cezalar veriyorlar, ikide bir gelip sayım yaparak mahkumların huzurunu bozuyorlar, tuvaletleri temizletiyorlar,
kendi ayakkabılarını cilalatıyorlar ve onlarla dalga geçiyorlar. Bu duruma mahkum 819 isyan ediyor. Hücresinden
çıkmayı ve şınav çekmeyi reddediyor. Hücresini dağıtıyor, kapının açılmasını engelliyor. Zorla ceza hücresine ya da
Delik’e kapatılıyor. Hapishane yönetiminin çağırdığı bir rahip, mahkumlarla konuşmak üzere geliyor. Mahkumların
yarısı, rahiple konuşurken kendini ismiyle değil numarasıyla tanıtıyor. Rahip neden hapiste olduklarını sorunca, çoğu
mahkum, polis tarafından tutuklandığında, polis kendilerine her ne okuduysa bunu tekrarlıyor. Rahiple konuşması için
zorlukla ikna edilen Mahkum 819; rahibin karşısına oturur oturmaz ağlamaya başlıyor. Dinlenip rahatlaması için ayrı
bir odaya aktarılıyor. Güzel bir yemek veriliyor. İsterse deneyi bırakabileceği söyleniyor. Rahip, konuştuğu mahkumlar için, “tıpkı hapishaneye ilk kez giren mahkumlar gibiler, kafaları karışık, korkmuşlar ve aşırı duygusallar. Zamanla
sisteme alışıp sertleşmeden önce hep böyle olur” diyor. Yapay hapishaneyi oldukça gerçekçi buluyor. Sonrasında
gardiyanlar sayım yapıyorlar. Sıraya dizilmiş mahkumlara, “Mahkum 819 kötü bir şey yaptı” cümlesini tekrarlatıyorlar.
Dışarıdaki bir odada bekleyen mahkum 819, söylenenleri duyup çılgınca ağlamaya başlıyor. Diyor ki, “Benim yüzümden cezalandırılacaklar.” İsterse deneyi bırakabileceği bir kez daha söyleniyor, 819 bunu reddediyor, “diğerleri beni
kötü bir mahkum olarak görürken buradan ayrılamam” diyor. Kendisine gerçekte bir mahkum olmadığı ve hapishanenin de gerçek olmadığı hatırlatılıyor. Bunun üzerine 819’un fikri değişiyor ve deneyi terk etmeye karar veriyor.
Yerine daha önce seçilmiş olan ve yedekte tutulanlardan biri alınıyor. O sırada... Mahkum 416 kendine verilen yemeği
reddediyor ve açlık grevine başlıyor. 416’nın bu hareketi, diğer mahkumlar tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Durumu
daha da kötüleştiren bir oyunbozan olduğunu düşünüyorlar ve açlık grevine destek vermiyorlar. Gardiyanlar bu durumu kendi faydalarına kullanıp, 416’yı yola getirmek üzere çeşitli baskılar uyguluyorlar. Mahkumların dördü, genellikle sessiz kalıyor. Bunlardan biri her emri, emir ne kadar kötü olursa olsun anında uyguluyor. Gardiyanlar ona Çavuş
ismini takıyorlar. İşin ilginci, Çavuş bile sadist gardiyanlar tarafından tartaklanmaktan kurtulamıyor.
Gardiyanlar kendi içlerinde üçe ayrılıyor:
1) Mahkumlara uygulanan baskılardan şikayetçi olup, onlara yardımcı olmak isteyenler.
2) Sert ama adil olanlar
3) Sadist olanlar. Sadist gardiyanlar, mahkumları küçük düşürmekten ve onlara baskı yapmaktan zevk alıyorlar.
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5.Gün: Gardiyanlar kontrolü tamamen ele geçiriyorlar. 416’nın açlık grevine devam etmesi dışında bir sorunla
karşılaşılmıyor. 416, “Delik” ismi verilen ceza hücresine kapatılıyor. En sadist gardiyanlardan biri, 416’yı yola getirmek için bir yol düşünüyor. Diğer mahkumlara diyor ki, “Eğer battaniyelerinizi bana verirseniz, bu gece soğukta
uyuyacaksınız ama karşılığında 416’yı Delik’ten çıkaracağım. Eğer battaniyelerinizi vermezseniz 416’yı tüm gece
boyunca Delik’te bırakacağım.” Kimse battaniyesini vermiyor. 416 geceyi Delik’te geçiriyor.
6.Gün: Deney giderek daha da çirkinleşiyor ve iptal ediliyor.
Deneyden 2 ay sonra: Gardiyan ve mahkum rollerini oynayanlar, bir söyleşi için okula davet ediliyorlar. Sonra, battaniye fikriyle gelen sadist gardiyan ve Delik’te bir gece tutulan mahkum 416 karşılıklı konuşuyorlar. Burada sadist
gardiyanın konuşması ilginç, mealen diyor ki, “Ben de kendime göre bir deney yapıyordum. Kimse de bana karşı
çıkmıyordu, otoritem kabul ediliyordu, beni engelleyen bir şey yoktu.” Mahkum 416’nın açısından duruma bakıldığında;
sadist gardiyan, “yerimde sen olsan ne yapardın?” dediğinde; Mahkum 416, “bilmiyorum ama herhalde senin kadar
ileri gitmezdim” diyor.
Gerçekten de bilmek mümkün değil ama deneyden gardiyanların üçe ayrıldığını öğrenmiştik, hisli olanlar, sert ama adil
olanlar ve sadistler. Sonuçta mahkum 416, eğer gardiyan olsaydı, büyük ihtimalle bu üç tipten biri olacaktı. Sonuçta
yine kimse yapılan çılgınlıkları engellemediği için; çılgınlıklar, yüksek derecede deliliğe dönüşecekti.
Aslında hepimiz böyleyiz sadece kendi çılgınlığımızı test edecek imkanlara sahip değiliz :) O çılgın içimizde tepinip
duruyor ve hem manevi hem de gerçek, yatıştırıcı ilaçlarla onu etkisizleştirmeye çalışıyoruz.
Gardiyanlara daha en başta, deney başlarken, “fiziksel şiddet uygulayamazsın ama dilediğin kadar sözel baskı uygulayabilirsin” denmesi önemli bir ayrıntı.
Profesör Philip Zimbardo, insanlara söylenenleri çok önemli buluyor. İşte bu sebeple Zimbardo; İyiliğin hep övülmesi
ve kahramanlığın hep yüceltilmesi gerektiğini savunuyor. Ve bu yargı, bizi yine dönüp dolaşıp Platon’un Devlet’ine
getiriyor çünkü Platon, ideal devlette belli fikirlerin bastırılması, belli fikirlerin de yüceltilmesi gerektiğini söylüyor.
Milgram Deneyi
Milgram’ın ünlü ‘otoriteye itaat deneyi’nin sonuçları pek çok kişi için şaşırtıcı,
hatta şok ediciydi. Üzerinden yarım asra yakın zaman geçmesine rağmen, deneyin farklı versiyonları yapılıyor ve yarattığı tartışmalar devam ediyor.
Ünlü psikolog Stanley Milgram, kendisi kadar ünlü ‘Otoriteye İtaat Deney’inde
insanların büyük çoğunluğunun, normal hayatta benimsemedikleri ya da
onaylamadıkları davranışlarda bulunmaları yönünde verilen emirleri, otoriteyi sorgulamadan ve karşı çıkmadan uyguladığını göstermişti. Deneyde, katılımcıların yüzde 65’i tanımadıkları ve kendilerine hiçbir kötülüğü
dokunmamış birine 450 voltluk elektroşok uygulamıştı. Milgram’ın deneyi yarım asır sonra yeniden yapıldı, ne yazık ki
değişen pek bir şey yok.
Deneyler Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann’ın Kudüs’te yargılanmaya başlamasından üç ay sonra, Temmuz 1961’de
başladı. Milgram, deneyleri şu soruya cevap aramak üzere geliştirmişti: “Eichmann ve Yahudi Soykırımında yer alan
yüz binlerce yandaşı sadece onlara verilen görevi yerine getiriyor olabilir miydi? Onların hepsi soykırıma yardım etme
suçuyla suçlanabilir miydi?” Milgram ulaştığı sonuçları 1974 tarihli makalesi “İtaatin Tehlikeleri”nde özetledi:
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MILGRAM DENEYİ NEDİR?
Milgram deneyi, insanların otorite sahibi bir kişi veya kurumun
isteklerine, kendi vicdani değerleriyle çelişmesine rağmen itaat etmeye
ne ölçüde hazır olduklarını ölçme amacını güden bir deneyler dizisinin
genel adı olarak biliniyor. Yale Üniversitesi’nde özel olarak hazırlanan
bir bölümde gerçekleşen deneyde, katılımcılar gazete ilanı ile bulundular. Katılımcılarda herhangi bir özellik aranmadı, 20-50 yaş arasından
sıradan insanlardı. Sadece ilk deneyde katılımcıların hepsi erkeklerden
seçildi. Katılımcılara deneyin ‘cezanın öğrenmedeki etkileri’ üzerine
olduğu söylendi ve deney tamamlandıktan ancak belli bir süre sonra
asıl amaç açıklandı. Deney başlamadan önce, diğer bir katılımcının da
var olduğu, aralarında kura ile bir ‘öğretmen’ ve bir ‘öğrenci’ seçileceği
açıklandı. Seçim kura ile yapılacak, kura da ‘öğrenci’ ve ‘öğretmen’ yazan iki kağıdın, katılımcılar tarafından seçimi ile yapılacaktı. Ancak ikinci
katılımcı, deney grubunun elemanıydı ve her iki kağıtta da ‘öğretmen’
yazıyordu. Dolayısıyla gerçek katılımcının öğretmen rolünde olması
kaçınılmazdı. ‘Öğrenci’ ile ‘öğretmen’ birbirinin sesini duyabileceği ancak
birbirini göremeyeceği farklı odalarda yer aldılar. Deneyin asıl amacında
otoriter figürü temsil eden, özellikle sert ve disiplinli görünen deney 		
Milgarm'ın 'İtaat Deneyi'nin düzeneği
					
gözlemcisi, deney boyunca katılımcının (öğretmenin) yanında kaldı.
Deney başlamadan önce katılımcıya, öğrencinin çekeceği acıyı öngörebilmesi için 45 voltluk bir elektro şok uygulandı.

CEZA: ELEKTROŞOK

Deneyin başında 'öğretmen'e ceza makinası

						
gösteriliyor.
						
					
						
başlıyordu.

Deney boyunca, öğretmen öğrenciye öğrenmesi için
sözcükler listesini bildiriyor ve bu sözcükleri öğrenip
öğrenmediğini sorarak kontrol ediyor, her yanlış cevapta
ceza olarak öğretmen, öğrenciye, bağlı olduğu makine ile
her seferinde artan miktarda elektroşok uyguluyor. Gerçekte
ise şok uygulanmıyordu. İşbirlikçi denek gerçek denekten ayrıldığı zaman, geçtiği odada elektroşok makinesine
bütünleştirilmiş bir ses kayıt cihazını çalıştırıyordu, bu cihaz
da her şok seviyesine karşılık önceden kaydedilmiş bir çığlık
sesini çalıyordu. Voltajın birkaç defa
artırılmasından sonra (bu, genelde 150 volttu) aktör, kendisini
yan odadaki katılımcıdan ayıran duvarı yumruklamaya

DEVAM EMRİ
Denek herhangi bir noktada deneyi durdurma isteğini ifade ettiği zaman kendisine sert gözlemci tarafından
aşağıdaki sırayı takip eden sözlü uyarılarda bulunuldu:
1. Lütfen devam edin.
2. Deney için devam etmeniz gerekiyor.
3. Devam etmeniz kesinlikle çok önemli.
4. Başka seçeneğiniz yok, devam etmek “zorundasınız”.
Denek bu dört uyarıdan sonra bile hala durmak istediğini ifade ederse deney durduruluyor, tersi durumda ise
deney ancak denek en yüksek şok olan 450 voltu 3 kere art arda uyguladıktan sonra durduruluyordu.
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300 VOLTTAN ÖNCE BIRAKAN OLMADI

'İtaat Deneyi'de kullanılan elektroşok
düzeneği

Milgram’ın ilk deney dizisinde katılımcıların % 65’inin (40 katılımcıdan 26’sının)
deneydeki en yüksek gerilim olan 450 voltu, her ne kadar epey huzursuzluk
hissetmiş olsalar da, uyguladıkları görüldü. Hepsi deneyin bir noktasında durup
deneyi sorguladı, hatta bazıları kendilerine ödenen parayı geri vereceklerini
söylediler. Katılımcılardan hiçbiri 300 volt seviyesinden önce şok uygulamaktan
tereddütsüzce vazgeçmedi. Daha sonra bu deney, farklı etkenlerin araştırılması
için, çeşitli değişikliklerle yenilendi.

SIRADAN İNSAN YOK ETME MAKİNASININ PARÇASI OLABİLİYOR
Milgram deney sonuçlarını şöyle değerlendirdi; “Sadece görevlerini yapan, kendi başlarına vahşi işlere kalkışmayan
sıradan insanlar, korkunç bir yok etme işleminin bir parçası olabilmekteler. Ek olarak, yaptıkları işin yıkıcı sonuçlarını
apaçık görmelerine rağmen, temel ahlaki değerleriyle çelişen bu görevlerde pek az kişinin otoriteyi reddetme potansiyeli olduğu görüldü.”
Milgram ulaştığı sonuçları açıklayan iki ana kuram geliştirdi.
1.
İlki, S. Asch’in çalışmalarını temel alan Uyum Kuramı’dır. Milgram başvuru grubu ile birey arasındaki temel
ilişkiyi tanıtır. Karar verme konusunda, özellikle bir kriz ortamında karar verme konusunda hiçbir deneyimi veya
yeteneği olmayan bir denek, kararı gruba ve gruptaki hiyerarşiye bırakır. Grup bir davranışsal model oluşturur.
2.
İkincisi ise Araçlaşma Kuramı’dır. Milgram’a göre, “itaatin özü, bir insanın kendisini başka bir insanın isteklerini
gerçekleştiren bir araç olarak görmesi, böylece kendi davranışlarından kendisini sorumlu hissetmemesidir. Kişinin
bakış açısındaki bu kritik kayma gerçekleştiği zaman, itaatin tüm öznitelikleri bunu izler”. Bu temel olarak askeri açıdan
otoriteye saygının temelidir; askerler üstlerinin emirlerini ve komutlarını, sorumluluğun subaylarda olduğunu bilerek
yerine getirirler.
50 YIL SONRA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Milgram’ın ünlü ‘İtaat Deneyi’ni, yaklaşık 50 yıl sonra Santa Clara Üniversitesi’nden bilim adamı Jerry Burger küçük
değişikliklerle tekrarladı. Bu değişikliklerden biri, ‘öğrenci’ye verilen maksimum voltun orijinal deneydeki gibi 450 değil,
150 volt olarak belirlenmesiydi. Burger bu değişikliği şöyle açıklıyor: “Deneyde, öğrencinin bağırmaya ya da ağlamaya
başladığı düzey olan 150 voltta elektroşok uygulayan deneklerin yüzde 79’u, 450 volta kadar çıktı. Dolayısıyla kırılma
noktası olan 150 voltta deneyi sonlandırmakta bir sorun görmedim.”
SÜRPRİZ VE HAYAL KIRIKLIĞI
Burger tekrar deneyinin sonuçlarını, “sürpriz ve hayal kırıklığı” olarak nitelendiriyor. “Zira” diyor, “Tekrar deneyine
katılanların yüzde 63’ü, tanımadıkları bir kişiye, deneydeki son nokta olan 150 volt elektroşok uygulayabiliyor.” “Deney
sırasında katılımcılarda olağandışı ya da yanlış bir şey yoktu” diyen Burger, 1960’larda otoriteye daha fazla itaat
ettiğini düşündüğümüz kuşakla günümüz insanlarının bir biçimde benzer karakteristikler taşıdığının görüldüğünü
açıkladı.
Burger, sonuçları sürpriz olarak karşılasa da, değerlendirmelerinde ihtiyatlı: “Her ne kadar soykırım gibi karmaşık
toplumsal davranışları laboratuvar koşullarında elde edilen bilgilerle açıklamak zor olsa da bu tür çalışmalar insanların
beklenmedik davranışlarını anlamada önemlidir.” Burger, sonuçları değerlendirdiği American Psychologist dergisinde,
deney sonuçlarının Irak’taki Ebu Gureyb ya da II. Dünya Savaşı’nda olanların ancak bir bölümünü açıklayabileceğini
belirtti.
Kahramanlık Hayali Projesi ( Heroic Imagination Project – HIP )
Philip Zimbardo’ya göre kahraman; dürüstlük, merhamet ve ahlaki cesaret gibi belirli kahramanlık özelliklerine sahip
olan ve bunları, koşullarına göre değişen kuvvetlerin gücünün farkında olarak, gelişmiş bir sosyal bilinç ve toplumsal
eyleme sürekli bir adanmışlık ile sergileyen insan demektir. Kahramanlık sadece birkaç özel bireye özgü değil, insanın
doğasının ortak ve evrensel bir özelliğidir. Kahramanca bir davranış sıra dışıdır, kahramanlık yapan ise sıradan bir
insandır- ta ki kahramanca nitelikleri olan özel bir bireye dönüşene kadar. Elimize fırsat geçtiğinde, her birimizden bir
zaman kahramanca davranmamız beklenebilir. Toplum ve medeniyet olarak yapabileceğimiz en iyi şey; kahramanlığı,
her insanın olasılıları dahilinde bir şey olarak düşünmektir.
Ancak bu günlerde kahramanlık hikayesine çok nadir rastlamaktayız.
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Muhtemelen öncekilerin hepsinden çok bugünkü nesil; kahramanlığın ne olduğuna dair net bir fikri olmadan büyüdü
veya daha kötüsü hatalı bir kahraman imajıyla büyüdü, örneğin ünlü bir sporcu, müzisyen, yıldız, çete lideri veya fantastik bir süper kahraman.
İşte bu nedenle Zimbardo, 2010 yılında HIP projesini başlatmıştır. HIP; insanları, hayatlarının kritik anlarında,
başkalarının lehine, ahlaki bir amaçla ve herhangi bir kazanç beklemeden kahramanca davranmaya yönlendirecek
kişisel özelliklerini geliştirmeleri için cesaretlendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Zimbardo projesi ile bu
hedefe üç ayrı yol kullanarak ulaşmaya kararlı. Önce toplumun kahramanca davranış anlayışını geliştirecek yeni
araştırmalar yürütecek ve bu tür araştırmaları destekleyecek. Ardından okullarda ve Web’de yeni eğitim programları
tasarlayacak; bunlar olumsuz sosyal etkilere direnmek konusunda insanlara rehberlik edip yol gösterirken bir yandan
da bilge ve etkin kahramanlara dönüşmeleri için esin kaynağı olacak. Sonra her yerde insanların katılıp kahramanlık
antlarını içeceği ve oluşturacakları çok sayıda programa yazılacakları toplumsal taahhüt programları yaratacak.
Kahramanlık Araştırması: HIP misyonunun en temel ve benzersiz yönlerinden biri de, kahramanlığın doğası ve
dinamikleri üzerine yeni deneysel araştırmaları cesaretlendirmeye odaklanmasıdır. Zimbardo’ya göre bu fikirle ilgili
tam bir bilgi kıtlığı var; bu kıtlıktan en azından kısmen sorumlu olan da, kahramanlık tanımının son 30 yılda geçirdiği
değişim ve psikolojinin daha evvel insan doğasının karanlık yüzüne odaklanmış olması. Bu yeni araştırma birikimini
inşa edebilmek için belli başlı üniversitelerle ortaklıklar kuruyorlar ve araştırmalarını kahramanca davranışlarla ilgili
sorulara adamış umut vadeden doktora adaylarına sponsor oluyorlar.
Kahramanlığın tamamlayıcı özellikleri (etik davranış, liderlik, cesaret) ve bunların pratik uygulamaları (adil olmayan
otoriteye karşı koymak, kanunsuzlukları ihbar etmek, fiziksel tehlikeyle yüzleşmek) üzerine yapılacak araştırmaların
toplum için geniş kapsamlı yararları olabilir. Son anda alınan eylem veya eylemsizlik kararları gibi gözlenebilir olguların
nörolojik ve psikolojik temelini daha iyi anlamak gerekli. HIP araştırma girişimlerinin bileşenleri arasında; talip olan bireylerle yapılan Web-temelli anketler, kıdemli gönüllülerin bir programının analizi ve kahramanca davranışların kişisel,
sosyal ve nörolojik köklerine dair laboratuar çalışmaları var.
Bulguların Uygulanması: Gündelik kahramanlıklar, sivil erdemin en üstün formunu oluşturur. Kişisel bir erdem olan
merhameti anlamlı bir toplumsal eyleme dönüştürür. Bu amaçla; tüm insanlara ve özellikle gençlere, özgüven ve diğer
bireylerin yaşamlarını ve bir bütün olarak toplumu iyileştirecek eylemleri kolaylıkla ve istekler gerçekleştirme becerisi
aşılamaya çalışılacaktır. Proje kapsamında bunun, kahramanlık hayali zihniyetini benimseyerek ve içselleştirerek
başladığına inanılıyor: Bunu yapabilirim, elime fırsat geçtiğinde kahraman olabilirim.
Hâlihazırda; eğitim, özel şirket ve askeriye çevrelerine yönelik belirli program modülleri geliştiriliyor. İlk programları
ortaokul ve liselerde başlatılıyor ve genç insanlara, kendi kimliklerindeki kahramanlık nitelikleriyle özdeşleşmelerini
teşvik edecek araçlar sunuyor. Amaç ahlaki çevrelerini güçlendirmek ve kendi rahatlık çeperleri ötesinde –ve elbet ihtiyatla- eyleme geçmeleri için yol göstermek. Şirketlere yönelik kahramanca liderlik programları ve mesuliyet/dürüstlük
programları tasarlanma aşamasında, yakın zamanda onlar da açılacak. Hem misyonlarını ve programlarını kamuoyuna duyuracak hem de gündelik kahramanlar topluluğunu kutlayacak kapsamlı bir Web sitesi kurulma aşamasında.
Niye kahramanlık: Zimbardo’yu bu inceleme ile kahramanlığın keşfine çıkmaya teşvik eden; sosyal çerçeveleri
kaydırıldığında veya değiştirildiğinde, başka zaman örnek alınacak bireylerin, vicdansız eylemlere ve eskiden aşağılık
olduğunu düşündükleri şekillerde davranmaya nasıl kolaylıkla ikna edilebildiğini gösteren yakın zamanlı bir araştırma
oldu. Ayrıca 1971’deki Standford Hapishanesi deneyimi de böyle bir çıktıyı yansıtmıştı ve Zimbardo’nun bulguları o zamandan beri sık sık doğrulanıyor; son örneklerden biri de Irak’ taki Abu Ghraib hapishanesinde Amerikan askeri polis
gardiyanlarının 2004’ te gerçekleştirdiği eylemler.
Bir süre önce, bu olayda tutuklulara kötü muamele etmekle suçlanan ABD gardiyanlarından birinin duruşmasında
ifade veren Zimbardo’nun mesajı şuydu: toplumumuz; koşullara göre değişen kuvvetlerin, nasıl en iyi insanları bile
baştan çıkartıp kötülüğün faillerine dönüştürebildiğini kabul etmek zorunda. Hepimiz anti sosyal davranışların koşullara
bağlı ve sistematik belirleyici etkenlerinin farkına varmayı öğrenmeliyiz. Dahası, bence, bu kalıbı değiştirmek için aktif
uğraş vermeli ve bireyleri güçlendirip zor durumlar karşısında kaldıklarında güç ama ahlaki olan kararı almaları –karar
anında kahramanca olan eylemi seçmeleri- için cesaretlendirmeliyiz.
Bu fikirleri, günümüz kitleleri için yeniden tanımlayarak, gündelik kahramanlık kavramını canlandırabilir, tüm dünyada
yaygınlaştırıp tanınmasını sağlayabiliriz. Bu yolla HIP; bireylerin pasifliklerini ve ihtiyacı olanlara yardım etme konusundaki isteksizliklerini, olumlu toplumsal eylem kahramanlığına dönüştürmeleri için katalizör olmayı umuyor. İdeal
olarak, HIP her yere kahramanlık tohumları eken bir toplumsal harekete dönüşecek.
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Son söz: Yapılan araştırmalar ve deneyler kahramanlığın doğuştan ziyade her bireyde olduğu yönünde. Her tür olumsuz toplumsal ve çevresel etkene karşı bunu ortaya çıkarmak bizim elimizde, istersek bunu yapabiliriz ve içimizdeki
kahramanı yaşatabiliriz.
Hepimizin içindeki kahramanın kaybolmaması dileğiyle…

Özlem KISAYOL
Yararlanılan kaynaklar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

The Brain Belgeseli
BBC GEO / İnsan İçgüdüsü – Doğuştan Kahramanlar Belgeseli
Vikipedi
The Futurist Dergisi / Kasım – Aralık 2010 sayısı
www.okyanusum.com
www.manyetikmavi.com
www.wikipedia.org
www.heroicimagination.org
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Dilek Alanlı Alibey

1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Okuma ve yazmanın yanı sıra gazetelere yazı yazmaya, köşe yazarlarının
yazılarına yorumlar yaparak çok erken yaşta başladı. Ailesinden gizli giriştiği bu işte, annesine yakalanması ile birlikte
son vermek zorunda kaldı. Erken başladığı okuma sevdası ile lise eğitiminden sonra “en doğru meslek nedir?”, “ben
kimim?” sorularına cevap bulmak için zamana ihtiyacı olduğunu anladı ve 1989 yılında lisede matematik bölümü bitirdikten sonra üniversite sınavınına girmedi.
Bağdat caddesinde zamanın ünlü bir mağazasında tezgahtarlık yapmaya başladı. Tedirgin başladığı bu işte
umduğundan daha başarılı olarak, ilk bir ayda en iyi satış yapan eleman oldu. O yılın sonunda başka bir mağazadan
teklif aldı ve daha iyi şartlarla geçiş yaptı. Tam da ailesi ona mağazacı mesleğini yakıştırmışken, 1991 yılında Marmara
Üniversitesi G.S.F. Sahne ve Görüntü Sanatları Sinema-Televizyon bölümüne kimseler farkında olmadan giriş yaptı.
Artık ne istediği aşikar olmuştu, ailesinin tüm tepkilerine rağmen, hem okumaya hemde hafta arası televizyonculuk
macerasına 90’lı yılların ilk özel televizyonlarının çalışanları arasına katılarak hala sözü edilen ve yayınlanan bir çok
programda çeşitli pozisyonlarda çalışarak devam etti. Kendi kısa filmlerini de çekmeyi ihmal etmedi.
Perakende işini ise hiç bırakmadı hafta sonları da Bağdat caddesinde mağazacılığa devam etti. 7/24 iş ve okul temposu 1997 yılına kadar zevkle devam etti. Televizyonculuk mesleğine 1994 krizinin etkilerinden dolayı 1997 yılının ilk
aylarında işsiz kalarak son vermek zorunda kaldı. Medya alanında iş bulamayınca satış, pazarlama bilgilerini nasıl
kullanacağını araştırırken bir gece televizyonda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi “İktisata Giriş” dersine
denk geldi. Dersleri izlemeye başladı. Hiç de yabancılık çekmediğini gördü; aylarca tüm dersleri takip etti, büyük bir
üniversitenin İşletme Master programını 2.likle kazandı fakat farklı bir üniversite ve ilgisiz denilen bir bölüm okuduğu
söylenilerek mülakat aşamasında “0” verilip alınmadı. Ama yılmadı, gazetelerde gördüğü bir çok bankanın ilanına
başvurdu. Sınavlara girdi, “yapamazsın “ bakışlarına karşın 3 bankanın sınavını derece alarak kazandı. Osmanlı
Bankası’nın sunduğu şartları ve köklü bankacılığı, eğitim süreçlerinin zenginliği sebebiyle seçimini yapıp MT olarak
finans dünyasına İstanbul Üniversitesinin öğretim görevlileri, hukukçulardan vb. aldığı uzun bir eğitim sonrası
görevine başladı. 1998 yılına bankacı adayı sıfatıyla girmişti. Garanti Bankası’na devir aşamalarından hemen önce
Nurol Yatırım Bankası’na geçiş yaparak kurucu çalışanlar arasına katıldı, faaliyet izinleri, iş süreçleri, ticari krediler,
sistem manuelleri derken bu arada evlendi. Yoğun çalışma temposu 2001 de gelen kriz çocuk yapma isteği ile 2002
yılında bir ara verdi. Ama yine de durmayıp Microsoft’dan Sistem ve Veri Tabanı eğitimleri aldı; bu arada da bir oğlu
oldu. O’da erkenden konuşup yürümeye başladığında içi rahat edip TEB A.Ş.de genel müdürlük de çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Zaten Osmanlı ve Nurol’dan aşina olduğu, manueller, iş akışları Şube Operasyonları, Proje Yönetimi,
Ticari krediler derken burada eğitim faaliyetlerinde de yer almaya başladı. Sahnede olmak ve bilgilerini aktarmak ona
çok cazip gelmeye başladı. 2007 sonunda istifa etti.Eğitim konusunda Marmara Üniversitesi’nde akademik alanda
ve çeşitli özel kurumlardan eğitimler aldı. 2000 yılında Nurol Yatırım Bankasında yazmaya başladığı eğitici sistem ve
iş akışı manuelleri ve 2006 yılında Teb’de başlayan eğitim yolu, kişilere, firmalara personel seçimi, eğitim projeleri,
eğitmenlik, medya, marka ve çeşitli konularda danışmanlık, tv projeleri üzerine yazarlık da yaparak halen devam
etmektedir. TRT Okul kanalında “Başarmak İçin” programının yazarı ve konsept sahibidir.
Sunduğu eğitim ve seminerlerin geniş bir persfektifi olan Dilek Alibey, sistem eğitimleri, kişisel gelişim ve iletişim
eğitimleri, satış ve pazarlama eğitimleri sunduğu gibi, firmalara özel yaptığı çalışmalarla da ihtiyaç analizine dayalı
yeni eğitimler ve seminerler de geliştirmektedir.
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Bugüne kadar yaptığı ve hâlen yapmakta olduğu tüm işler:
Perakende,
Tekstil,
Televizyonculuk,
Bankacılık,
Reklam ve Pazarlama,
Şirket Yönetimi – Danışmanlığı-Bireysel Danışmanlık - Eğitim Uzmanlığı,
Tv Program yazar ve Danışmanlığı.

78

HAYAT SAHNESİ

Eski çağlarda mağara duvarlarına resim yaparak ilk sanatını işlemeye başladı insan. Kimi zaman kendi
zannında ahenkli sesleri ardı sıra sıraladı, belki daha tam olarak konuşamadan.
Hep birşeyler söylemekti amacı, kendini ifade edebilmek. Sahneye bir kere çıkmıştı, izleyiciler onun ağzından
çıkacak bir kelime, bir beden hareketini bekliyordu. Anlatması lazım ne düşünüyor, ne hissediyorsa… Yoksa
yalnız ve yalnız kendisiyle paylaşıp, anlatması gerekir bu sahnede. Kendisi kendisiyle tek başına, yaşanır mı
bu hayat? Paylaşmak isteği, anlatma dürtüsü doğar doğmaz can ile başlar oysa.
Çağlar çağları izledikçe ressamlar hem kendi isyanlarını, hem toplumların isyanını resmetti yüzyıllarca. Sanat
bazen sürrealist, bazen dışavurumcu oldu. Kendisini nasıl ifade edebileceğini bulmak için sürekli akıl çalıştı.
Peki sen, sen seni ifade etmek istesen üzerine kapanmış örtüleri kaldırıp, içindeki seni ifade edebilirmisin? Sen
Hayat Sahnesi’nin başrol oyuncususun; yaşama tutunmak için güdülerinle yiyip, içtin; güdülerin ile bedenini
korudun. Hala o güdülerin ile tastamam ortadasın.
Zeka, güdülerden farklıdır. Kendi içinde kuralları da vardır. Ama en büyük kuralı da kuralsızlıktır. Yaratmak,
bağımsız kalıpların dışında, kimi zaman duygunun tam ortasındadır.
Olması gerekeni görmektir belki, bazende 10 basamaklı sayıları bir çırpıda çarpıp, bölmek.
Evrenin zekası ve senin zekan, sürekli eksenlerinde dönen ve genişleyen.
Hepimizin, Hayat Sahnesinde öğrendikleri bizim akıl depomuzu genişlettikçe, ezberi bol repliklerle sekansları
yaşamak, tecrübe kitabının sayfaları yazmaktır. Bize ait sahnelerde dialogları birleştirmek, çatışmalar, sevinçler,
hüzünler yaşamak, sahneleri birleştirecektir. Yanyana kalabilmek becerisi, tecrübe kitabının en önemli bölümüdür.
Olduğu haliyle kabul edilecek senler, benler böylece biz olmaya aday olacaktır.
Biz olmuş benlikler, hayat sahnesinde tek bir ses ile güzele ulaşmaya yol açarken, evrenin puzzle matematiği
tamamlanacaktır.
Ve öyle bir hayat yaşamalı ki, hergün doğan güneş hayat sahnemizi genişletip, aydınlatmalı.
Dilek Alanlı Alibey
İletişim ve Eğitim Projeleri Danışmanı
Gelişim Programları Eğitim Uzmanı
TRT Okul “Başarmak İçin” Yazar ve Danışmanı
www.dilekalibey.com
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Yasin Yıldız

Bir gazetenin psikoloji ansiklopedisi eki ile başladı ilgi alanın belirlenmesi. Bu ansiklopedideki bilgiler doğrultusunda;
9 yaşındayken bahçedeki tavuklar ve akranlarını hipnotize ederek başlayan psikoloji sevdasının gerçeği arama
sevdasına dönüştü.
2004-2012 yılları arasında Yeşim Tekstil’de çalıştı.
En başından beri Psikoloji, felsefe ve metapsişik ile ilgileniyor.
Yeşim Tekstilde Pozitif Düşünce Kulübünün kuruculuğunu ve 3 yıl liderliğini yaptı.
Pozitif Düşünce ve Pozitif Yaşam derneğinin başkanlığı görevini yürütüyor. Dernek yönetim kurulu ile 2012 yılı
içerisinde genel katılıma açık olacak olan “Pozitif Düşünce Okulu” nun hazırlıklarını yapıyor.
0rganize İyilik projesi hazırlıkları devam etmektedir.
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ORGANİZE İYİLİK
Ne Durumdayız?
Arkeolojik bulgulara göre bugünkü ilk insanların dünya üzerindeki yaşamı yaklaşık 200.000 yıl öncesine dayanıyor.
1800’lü yıllarda 1 milyar nüfusa ulaşana kadar dünyadaki en kalabalık olduğumuz zamanlardaki nüfusumuz genelde
1 Milyon civarlarındaymış...
2011’e geldiğimizde Dünyadaki nüfusumuz yaklaşık 7 milyar. Dünyamızda açlık sınırında yaşayan insan sayısı 1
milyar civarında. Dünya genelinde dakikada 18 kişi açlıktan ölüyor. Dünya nüfusnun %1’i dünyadaki mal varlığınının
%40’ına sahip. Dünyada ruhsal rahatsızlığı/hastalığı olan yaklaşık 500 milyon kişi yaşıyor. Her 30 saniyede 1 kişi intihar ediyor, 20 kişi intihara teşebbüs ediyor...
Sizce ne kadar kötü durumdayız?
...
Peki bu hale nasıl geldik?
Bu sorunun uzun ve karmaşık bir cevabı olmalı. Konumuzu bu sorudan ve cevabından farklı bir alana taşımak
istediğim için sorunun cevabına kısaca ve üstünkörü bakalım; tarihin karanlık çağlarından geçti atalarımız. Doğru ve
ideal olanı yapmadıkları ve yapmadığımız için bu uzun yolculukta, içine doğduğumuz dünya bu halde...
Sorulması gereken asıl sorumuzun bunları iyileştirmek için bizim neler yapmamız gerektiği olduğunu düşünüyorum.
Siz ne dersiniz?
Yazı boyunca düşüncesel yolculuğumuzun rotasından biraz bahsedeyim size; kötülüğün nedenleri üzerine yapılan
bilimsel çalışmaları inceleyeceğiz ve neden kötüyüz sorusunun cevabını birlikte arayacağız. Ardından iyiliğin tanımına
bir göz atacağız ve bütünsel olarak nasıl “iyi” olabileceğimiz üzerinde düşüneceğiz. Son kısımda ise yazıya adını
veren konuyu inceleyeceğiz.
Neden “Kötü” yüz?
Önce karanlık tarafımıza bakalım. İçimizdeki kötülüğün nedenini anlamaya çalışalım.
Bir bebek doğduğunda küçücük bir bedeni ve bu organizmanın canlılığını ifade eden bir enerjisi vardır. Siz buna
isterseniz biyolojik enerji, isterseniz can, isterseniz ruh deyin. Bütün enerjilerde olduğu gibi bu enerjininde pozitif ve
negatif uçları var. Pozitif uca yaşam enerjisi (EROS), negatif uca ise yıkım enerjisi (THANATOS) demiş ünlü psikolog
Freud.
İnsanların sergilediği sosyal davranışları konu alan sosyal felsefede yaygın olan bir anlayışa göre ‘bireye güvenmemek’ esastır.
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Ne kadar acı değil mi?
Sosyal felsefecilerin ne düşündüğünü bilmek bana ne kazandıracak mı diyorsunuz?
Bu alanda düşünülenler neleri etkilemiş bir bakalım ondan sonra karar verin isterseniz;
“Bireye güvenmemek esastır.”
Batı’da ortaçağdan aydınlanma çağı ile ışığa çıkılmış olmasına rağmen, geçmişten miras kalan bu şeye “güvensizlik
mirası” diyebiliriz. Güvensizlik mirası günümüzde hala hızla tüm insanlığa ve tüm alanlara yayılıyor.
Bir çok toplum hukuk temellerini bu anlayışa göre yapılandırmıştır. Bu anlayışta birey potansiyel olarak suça eğilimlidir
ve herkes potansiyel suçlu olduğu için sıkı kurallar konmuştur. Bu sıkı kurallar ile toplumu suçtan uzak tutmak hedeflenir.
Ama nedense bu gerçekleşmez.
Bu anlayış tıp biliminde de kendisini göstermiştir. Tıp semptomu/hastalığı yok etmekle ilgilenmiştir. Yani kötülüğü...
Henüz tam olarak çözülmemiş bir bilmece olmasına rağmen, ileri sürülen hipoteze göre insan doğasında (DNA’sında)
kötülüğe ve suça yönelim gerçekten varsa bu ancak o yönelimin gerçek sebebinin önce teşhisi sonra ise problemli
kısmın çıkartılıp alınması yani tedavisi ile mümkündür.
Bu konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları yazımızın ilerleyen kısımlarında inceleyeceğiz.
Sosyal felsefenin insan doğasındaki kötülüğü esas alan düşünceden farklı düşünenlerde tabii ki var. Bunlardan biri de
bir Fütürist (Gelecek Bilimci) olan Jack Fresco’ya ait.
İnsanın içindeki “kötülük” için bakın O neler düşünüyor;
Önyargılı, bağnaz, öfkeli ya da açgözlü olarak dünyaya gelmedik. Bunlar, içinde yaşadığımız çevre tarafından üretildi
ve beslendi. Bu yüzden, çevrenizi ve deneyimlerinizi değiştirmedikçe o çevre değiştirilene kadar insanlar da aynı anormal davranışlarına devam edecektir.
Dolayısıyla olumsuz davranışların kökünü iyileştirmek için daha iyi bir çevre sağlamalıyız. Bunu da iyileştirici ve onarıcı
eylemlerimizle yapabiliriz.
Bugün dünyadaki tüm kültürler kendi kültürlerine hizmet etmeleri için insanlarını eğitmeye çalışıyor. Başka bir ifadeyle,
modern bir şehirde yetiştiyseniz araba kullanmayı ve bilgisayar kullanmayı bileceksiniz. Belli bir ücret karşılığında
emekli olana kadar çalışmaya eğilimli olacaksınız. Eğer ilkel bir kabilede yetiştiyseniz at sürmek ve mızrak atmak, ok
ve yay kullanmak gibi şeyleri öğreneceksiniz. Avcı ve toplayıcı olarak hayatınızı sürdüreceksiniz.
Yani insanlar, doğdukları andan itibaren kurulu buldukları düzene uyum sağlama eğilimindedirler. Aslında o çevre
onları çok büyük oranda etkiler. Tabiiki kalıtımsal, genetiksel etkiler vardır ama çoğunluk için çevresel faktörler daha
önemlidir. Örneğin; Romalı bir aile, çocuklarını da alıp kölelerin aslanlara atılmasını izlemeye gidiyor. Ufaklıklar izliyor
ve babalarına soruyor;
“Baba, önümüzdeki hafta yine gelip, aslanların köleleri yemesini görebilir miyiz?”
Peki bu çocuklar ruh hastası mı?
Hayır!
Onların değerler sistemi çarpıtılmış. Bu o çocukların içinde yetiştiği çevreyle ilgili. Eğer çevre değiştirilirse, davranış da
değiştirilir. Çevreyi yeniden yapılandırıyorsunuz ve bu insanları yeniden yapılandırmaya dönüşüyor. İnsanların içinde
yaşadığı toplumun düşünce biçimini, değerlerini iyileştirirseniz, bencilliği aşıp empati kurmalarını sağlarsanız o toplumda yetişen ve yetişecek olan insanları iyileştirirsiniz. Bu nihayetinde yine toplumun refah seviyesini arttıracaktır.
Jack Fresco’nun söylediklerine katılıyor musunuz?
Peki madem bu kadar basit neden yapamıyoruz?
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Belki çözüm değil kazanmak istiyoruz.
Belki de kaybeden olduğunda kazanmanın insanlık için kayıp olduğunun farkında değiliz.
Her birimizi birbirimizden ve hepimizi de doğadan ayrı sanıyoruz. Bu nedenle herkese yetecek kadar kaynağa sahip olmamıza rağmen açlıktan ölenler var. Bu nedenle tahrip ettiğimiz doğa Bursa’da haziran ayının ortasında dolu
yağacak kadar değişti.
Ayrılık illüzyonuna kapılıp bunları farketmiyoruz. Her birimizi bir diğerimizden ayrı, üstüne üstlük doğadan da ayrı
sanıyoruz.
Şimdi sorumuzu biraz netleştiğine göre onu biraz toparlayıp tekrar dillendirelim; Peki kötülük doğuştan mı geliyor
yoksa öğreniliyor mu?
Bu sorunun cevabına ulaşabilmek için kalıtım, hastalık, davranış, bağımlılık, çevre, bebeklik ve çocukluk dönemleri ile
kültür alanlarında yapılan bazı araştırmaları sizlerle paylaşacağım. Finalde kötülüğün yaygın kaynağının ne olduğuna
siz karar verin...
Bazı hastalıklara genetik olarak yatkınlığın olduğu ya da direkt genetik olduğu söylenir. Meslea ADHD (Dikkat eksikliği
ve Hiperaktivite Bozukluğu) şizofreni gibi hastalıkların genetik olduğu düşüncesi yaygındır. Yapılan araştırmalar
göstermiştir ki gerçek bunun tam tersidir.
Gerçekten genetik olduğu saptanmış hastalıkların sayısı bir elin parmaklarını geçmez ve toplumda son derece seyrek
olarak karşımıza çıkarlar.
En karmaşık koşulların genetik bir bileşen barındıran eğilimi olabilir ancak eğilim olması onun illa olacağı anlamına
gelmez. Örneğin meme kanserinde, hasta olan her yüz kadından sadece yedisi hastalığın genlerini taşır. Doksan üçü
taşımaz ve bu genleri taşıyan yüz kadının da tamamının kanser olacağı anlamına gelmez.
Genler çevresel faktörlerle etkin hale gelir. Genler çevremize tepki verebilmemiz için bize çeşitli yollar sunar. Hatta
görünüşe bakılırsa çocukluğun erken safhalarındaki bir takım etkenler ve yetiştirilme tarzı genlerin dışa vurumunu
etkiler ve aslında bazı genleri etkin kılıp bazılarını devre dışı bırakarak bizi baş etmemiz gereken dünyaya uyum
sağlayacak farklı bir gelişim yoluna koyar.
Montreal’de intihar etmiş yetişkin kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada bu kişilerin beyin otopsileri ve yaşamları incelendi. Ortaya çıkan şey şuydu; intihar eden kişiler çocukken istismara maruz kalmış kişilerdi ve bu o kişilerde genetik
bir değişime yol açımış, intihar eylemine neden olmuştu. Bu araştırmanın ilerleyen aşamalarında bu genetik değişimin
istismara uğramamış insanların beyninde görülmediği tespit edildi.
Buna “Epigenetik” etki deniyormuş. “Epi” üzerine demektir, yani epigenetik, genetik üzerine etki demektir. Belli genlerin
ekinleşmesi veya devre dışı bırakılmasına yol açan çevresel bir olayı tanımlar.
Yeni Zelanda’da ki başka bir çalışmada ise ; bir kaç bin kişi doğumlarından yirmili yaşlarına kadar incelendi. Aranan
şeylerden biri şiddet uygulamaya meyilli olmakla bir bakıma ilgisi bulunan bir gen ya da mutasyona uğramış bir gendi.
Aranan gen bulundu.
Peki bulunanın tetikleyicisi neydi dersiniz?
Bu genin taşıyıcısının aynı zamanda çocukken ağır istismara maruz kalmış olması gerekiyordu. Diğer bir deyişle bu
geni taşıyan biri çocukken istismar edilmediği sürece bu durum ortaya çıkmayacaktı.
Genlerin tek belirleyici faktör olmadığına dair çok güzel başka bir örnek daha var. Bir teknik sayesinde fareden belirli bir geni alıp o farenin ve soyundan gelenlerin o geni taşımamaları sağlanmış. Yani o geni çıkartılmış. Çıkartılan
gen öğrenme ve hafızayla alakalı bir proteini kodlayan genmiş. Ve böylece eskisi kadar iyi öğrenemeyen bir fare
oluşturulmuş. Burada ilk akla gelen “zeka” ya dair genetik bir temelin keşfedildiğidir.
Ama asıl ilginç olan şimdi başlıyor; genetik açıdan zayıflatılmış o fareleri alıp kafesteki sıradan laboratuvar faresine
göre çok daha zenginleştirilmiş teşvik edici bir ortamda yerleştirmişler. Fareler o eksikliğin tamamen üstesinden
gelmiş. Varın gerisini siz düşünün...
Şimdi bir de bağımlılık konusuna bakalım. Sadece alkol, sigara ve uyuşturucu gibi kimyevi bağımlılığından bahsetmiyorum. Bağımlılığı daha geniş kapsamlı düşünelim; davranışsal bağımlılıklar, duygusal bağımlılıklar.
Aslına bakarsanız uyuşturucular kendi başına bağımlılık yaratmaz. Yukarıda bahsettiğim gibi bağımlılığı geniş
anlamıyla anlayabiliyorsak hiçbir şeyin kendi başına bağımlılık yapıcı olmadığını görürüz. Hiçbir madde hiçbir
uyuşturucu kendi başına bağımlılık yapmadığı gibi hiçbir davranış şekli de bağımlılık yaratmaz.
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Çoğu insan alışverişkoliğe dönüşmeden alışveriş yapabilir. Herkes yemek bağımlısına dönüşmez. Bir bardak rakı
içmekle hiç kimse alkolik olmaz. Esas mesele bağımlıları hassas yapan şeyin ne olduğudur çünkü bağımlılığı yaratan
şey potansiyel olarak bağımlılık yapıcı maddeler veya davranışlar ile hassas bir bireyin karışımıdır. Kısaca bağımlılık
yaratan yuşturucu değil bireyin belli bir maddeye ya da davranışa olan hassasiyet sorunudur.
Bu durumda bazı insanları hassas yapan şeyin ne olduğunu anlamak istersek o kişinin yaşantısına bakmamız gerekir.
Bağımlılığın bazı genetik nedenlere dayalı olduğu fikri geçmişten beri süregelen yaygın bir kanı olmasına rağmen
bilimsel olarak çürütülmüştür. Gerçek olan şudur ki; kişiyi hassas yapan kişinin hayatında yaşadığı olaylardır. Hayat
tecrübeleri sadece insanların kişiliğini ve psikolojik ihtiyaçlarını biçimlendirmekle kalmaz aynı zamanda çeşitli yollarla
kişinin yatkınlıklarını, tutumlarını, düşünce yapısını da etkiler.
Bu süreç daha rahimdeyken başlar.
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki hamilelikleri boyunca stres altında olan annelerin çocuklarının bağımlılıklara daha
yatkın olması daha olasıdır. İnsanoğlunun biyolojisi ana rahminde başlayan hayat tecrübeleri tarafından oldukça fazla
etkilenir ve programlanır.
Çevresel etkenler doğumdan sonra başlamaz. Ana rahminde bir cenin olduğumuzdan itibaren annenin kan dolaşımı
ile bize ulaşan tüm bilgi akışını alırız. Hormonlar, besin seviyeleri...
Bu durumun önemli bir örneği “Hollanda Açlık Kışı” denen şeydir. Naziler Hollanda’yı işgal ettiklerinde bütün
yiyecekleri alıp Almanya’ya yönlendirme kararı almışlar. Oradaki herkes üç ay boyunca açlık içinde kalmış. İnsanlar
açlıktan ölecek duruma gelmiş. Hollanda Açlık Kışı’nın etkisi şudur; Siz bu açlık süresince üç aylıktan büyük bir cenin
olsaydınız vücudunuz bu zaman boyunca çok eşsiz bir şey “öğrenirdi” çünkü biz ana rahmindeyken bünyemiz çevre
hakkında bilgi toplamaya başlar.
Neler mi öğrenirdi;
Doğacağımız dünya ne kadar tehdit edici bir yer?
Ne kadar bolluk var?
Annenin dolaşımları yoluyla ne kadar besin alıyorum?
Bu zaman süresince açlık çeken bir cenin olursak vücudumuz öyle programlanır ki hayat boyu vücudumuzdaki şeker
ve yağ miktarının azalacağından korkarız ve aldığımız miktarların tamamını depolarız. Eğer bu yokluğu yaşamış bir
cenin isek diğer tüm etkenler eşit olduğu halde obeziteye sahip olma olasılığımız daha fazla olacaktır.
Bu çevre etkisinin hiç beklenmeyen bir yerden kendini göstermesidir.
Hamile hayvanları laboratuvar ortamında stres altında tutabilirseniz göreceksinizdir ki yavrularının yetişkin hale geldiklerinde alkol ve uyuşturucu kullanma eğilimleri daha fazla olacaktır.
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre hamilelik sırasında istismara uğramış kadınların doğum sırasında
plasentalarında çok yüksek seviyelerde stres hormonu olan kortizol tespit edilmiş ve bu durumun doğan çocukların
ilerideki yaşlarında madde bağımlılığına eğilimli olmalarına yol açtığı fark edilmiştir.
Savaş sırasında hamile olan annelerin doğan çocukları üzerinde yapılan araştırmalarda annelerin doğal olarak şiddetli
strese maruz kaldıklarından çocuklarında normalin çok üzerinde şizofreni vakaları tespit edilmiş. Günümüzde doğum
öncesi etkenlerin insan beyninin gelişimine büyük etkilerinin olduğunu gösteren birçok bulgu mevcuttur.
Yani henüz ana rahminde maruz kalınan stres ileride her türlü ruhsal ve zihinsel bozuklukların hazırlayıcısıdır.
Bildiğiniz gibi doğduktan sonra içinde bulunduğumuz çevresel şartlar fiziksel ve zihinsel gelişimimiz için çok önemlidir.
Doğduğumuzda fiziksel olarak gözlerimiz ve sinir sistemimizin çok iyi olduğunu düşünelim. Ama doğar doğmaz beş
yıl boyunca tamamen karanlık bir yerde yaşamış olsaydık hayatımızın geri kalanı boyunca kör olurduk. Çünkü görme
yetisinin gelişmesi için ışık şarttır ve ışık olmadan doğduğumuzda sağlıklı olan gözlerimiz ve ilgili sinirlerimiz körelir ve
ölür, yeni sinirler gelişemezdi.
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Sevgi ve empati yeteneğide böyle mi acaba?
Ne derseniz?
Doğduğunda sevgi dolu bir bebek gerekli sevgiyi ve özeni, paylaşmayı görmeden büyütüldüğünde empatiden yoksun
olarak başkalarına zarar verebilir hale mi geliyor?
Prematüre veya genelde kuvözlerde doğan bebekler çeşitli cihazlara ve makinelere haftalar hatta aylarca bağlı kalırlar.
Günümüzde artık biliniyor ki bu çocuklara günde yalnızca 10 dakika dokunulsa veya sırtları okşansa bu onların beyin
gelişimlerini hızlandırır. Yani insan dokunuşu yaşam için şarttır. Dokunarak sevgiyi aktarırız.
Kuvözdeki bebekler için aktarılan sevgi bu kadar hayatiyken büyüdüğümüzde bu ihtiyaç azalıyor mu acaba?
Ailemizden ve çevremizden aldığımız sevgi, iyilik ve kötülük arasında bilinçsiz yaptığımız bir tercihe mi dönüşüyor?
Tüm bu bilinçli ya da bilinçsiz seçimler hayatın erken çağlarında şekillenmeye devam eder. Ailenin hayata dair
deneyimleri çocuklara aktarılır. Erken yaşlarda gördüğümüz ilgi ve şefkat yaşadığımız çatışmalar nasıl bir dünyada
büyüyeceğimizin sinyalini verirler.
Bir şeyler elde edebilmek için mücadele etmemiz gereken, kendimizi korumak için başkalarına güvenmemeyi
öğrendiğimiz bir dünyada mı büyüyeceğiz yoksa paylaşıma ve dayanışmaya bağlı güvenliğimizin diğerleri ile
kurduğumuz güzel ilişkilere dayalı empati kurmanın önemli olduğu bir toplumda mı büyüyeceğiz?
Dünyamız çok farklı duygusal ve bilişsel gelişim gerektirir.
Çocuklukta ters gidebilecek iki temel şey vardır.
Biri şiddete maruz kalmak, ihmal edilmek, terk edilmek, istismar edilmek gibi olmaması gereken ama olan şeyler.
Diğeri ise çocuğa verilmesi gereken sevgi ve ilginin olmaması yani olması gereken ama olmayan şeylerdir.
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Şiddet Araştırmaları Merkezi eski genel müdürü Dr. James Gillgan bir
konuşmasında şöyle diyor;
Hayatımın son 40 senesini toplumun ürettiği en vahşi insanlar üzerinde araştırmalar yaparak geçirdim. Katiller,
tecavüzcüler ve bunun gibiler. Bu vahşete neyin sebep olduğunu anlamaya çalışırken fark ettim ki hapishanelerdeki
en azılı suçluların kendileri öyle büyük ölçüde istismara maruz kalmışlardı ki çocuk istismarı terimini böyle vakalarda kullanacağım aklımın ucundan geçmezdi. Toplumumuzdaki çocukların sıkça gördükleri ahlaksız muamelenin
boyutlarından hiç haberim yoktu. Gördüğüm en vahşi insanların kendileri geçmişte çoğu zaman kendi ebeveynleri
veya sosyal ortamlarındaki diğer insanlar tarafında öldürülmeye çalışılmıştı ya da en yakın akrabaları başka insanlar
tarafından öldürülmüş olan bir ailenin sağ kalan üyeleriydiler.
Bu öğrendiklerimiz ardından sanırım şu soruyu dormak gerek;
Peki bu suçluların çocukluk dönemlerindeki bu kötü durumları yaşaması engellenseydi durum değişir miydi? Kim bilir
belki hiç değişmez belki de bir kısmı değişirdi. Peki değişen kısımdaki insanlar işledikleri suçları işleyecek yapıya
gelmeselerdi kurbanların hayatı nasıl olur? Çok fazla hayat zincirleme olarak değişir ve iyileşirdi herhalde...
Herşey hem birbiri ile etkileşim içerisindedir hemde bağlantılıdır. Buda her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğunu savunur.
“Teklik çokluğu çokluk da tekliği barındırır” der.
Yani çevresinden soyutlayarak hiçbir şeyi anlayamazsınız. Bir damla su okyanusu barındırır.
Artık konu özellikle insan gelişimine ve tabii ki tüm çevreye geldiğinde bunun gerçek olduğu görülebiliyor. Bunun için
modern bilimsel terim insan gelişiminin “biyo-psiko-sosyal” doğasıdır ve insan biyolojisinin sosyal ve psikolojik çevreler
ile etkileşime oldukça bağlı olduğunu söyler.
Kötülük genlerden gelmiyorda sosyal çevre ile tetikleniyor ve ortaya çıkıyorsa yapmamız gereken kendimizi ve kültürümüzü iyileştirmek olmalı, değil mi? Oysa biz ne yapıyoruz; insanları şiddete yönelten yatkınlığı değiştirmek yerine
onları cezalandırıyor, kilit altında tutuyoruz.
Peki neden bu insanları şiddete yönelten sosyal şartları ve sosyal çevreyi iyileştirmek için ne bireysel ne de sosyal bir
çaba sarfetmiyoruz?
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Verebilecek bir cevabınız var mı?
...
İnsan ırkı olarak dünya üzerindeki maceramızın başlangıcından bugüne kadar hemen hemen her çeşit toplumda
yaşadık. En eşitlikçisinden, en dengesizine kadar...
Avcı - toplayıcı toplumlar yiyeceklerini paylaşma ve eşya takası konusunda oldukça eşitlikçi görünmekteler. Böyle
yaşamanın sonuçlarından birisi çok daha az şiddettir.
Organize grup şiddeti insanlık tarihinin bugününde ortaya çıkmış değildir.
Peki nerede hata yaptık?
Kötülük kendini genelde şiddetle ifade eder. Şiddet evrensel değildir.
İnsan ırkına simetrik olarak da bölünmemiştir. Farklı toplumlarda şiddetin miktarı çok büyük değişiklik
göstermektedir. Hemen hemen hiç şiddetin olmadığı toplumlar da vardır kendi kendilerini yok eden toplumlar da. Ve
içinde bulunduğumuz toplum bizim davranışlarımı, alışkanlıklarımızı, değerlerimizi ve hatta düşünce biçimimizi bile
şekilllendirir.
Şiddetin biyolojik yatkınlık olarak açıklanmaya çalışılmasının nedenlerinden biri belkide “kötülük” ile ilgili “bizim
yapabileceğimiz bir şey yok” dememizi sağlamak ve bu konuda bizim, kültürümüzün pasifize olmasını sağlamaya
çalışmak olabilir mi?
Kötülüğün kaynağını anlamak üzere derlediğim bilgilerin sonuna geldik.
İnsan Doğasının Özü
Ve böylece zor bir konuya geliyoruz; insan doğasının özünü anlamak.
Çok fazla sosyal çeşitliliğimiz var. Dünya insanı olarak çok farklı inanç sistemleri, aile türleri ve çocuk yetiştirme yöntemlerine sahibiz. Sahip olduğumuz çeşitlilik kapasitesi olağanüstüdür. Genel olarak dünyaya baktığımızda rekabeti
temel alan ve gerçekte sıklıkla acımasız bir şekilde bir insanın diğer bir insanı sömürmesine dayalı toplumlar
görüyoruz. Başka insanların sorunlarından çıkar sağlama ve genellikle çıkar sağlama amacıyla özellikle sorun
yaratmayı hakim ideoloji genellikle mazur görülür ve bunu insan doğasının en temel ve değişmez özelliklerine
bağlarlar.
Genel kabul gören hurafe insanların doğuştan rekabetçi doğuştan bireyci ve doğuştan bencil olduğu yönündedir.
Bu gerçekten böyle mi?
İçinize bakın, kalbinize bakın, vicdanınıza bakın, inançlarınıza bakın ve davranışlarınıza bakın lütfen, bu gerçekten
böyle mi?
Çünkü bu soruya cevap verecek olan biziz...
Yoksa gerçek dedikleri yani güvenilmez olmanın doğamızdan kaynaklandığı ve doğuştan bencil olduğumuz doğru
değil mi?
Bu soruya cevap verecek olan biziz...
İnsan olarak belirli ihtiyaçlarımız vardır. Eğer insan doğası ile ilgili düşüncelerimizi somutlaştırmak istiyorsak o zaman
somut olarak insan doğasından bahsetmenin tek yolu belirli insani ihtiyaçlarımızın olduğunu kabullenmektir.
Olduğumuz gibi sevilmek, bağlanmak, kabul edilmek, fark edilmek ve onaylanmak için arkadaşlığa ve yakın ilişkilere
insanca bir ihtiyaç duyarız. Eğer bu ihtiyaçlar karşılanırsa merhametli yardımsever ve diğer insanlar için empati sahibi
bireylere dönüşürüz. Fakat aslında toplumumuzda sıklıkla gördüğümüz bunun tam tersine insan doğasının dışlanması
ve tahribatıdır. Çünkü insanların çok az bir kısmının ihtiyaçları karşılanır. Çünkü sistem böyledir...
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Bedenlerimizin fiziksel besinlere ihtiyacı olduğu gibi insan beyninin de gelişimin her basamağında pozitif çevresel
uyaranlara ihtiyacı olmasıyla birlikte negatif uyaranlardan da korunmaya ihtiyacı vardır.
Yani eğer olması gereken şeyler olmazsa ya da olmaması gereken şeyler olursa gayet açıktır ki ortaya yalnızca
birbirini izleyen zihinsel ve fiziksel hastalıklar değil aynı zamanda birçok zararlı davranış biçimi çıkacaktır.
Öyleyse kötülüğün, kötülüğümüzün kaynağı budur diyebilir miyiz?
Ben ve Biz, Aslında Ayrı Değiliz
“Biz bu dünyada neden sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak yaşayamıyoruz?” diye sormanızı rica ediyorum.
...
...
...
Soruyu “biz” diye sormamızı öneriyorum.
Neden mi?
Biz demek ve başkalarını düşünmek demek kendi çıkarlarını gözetmemek değildir.
Maddi ve manevi çıkar gözetmeksizin başkalarına yararlı olmaya çalışmaya diğerkamlık, özgecilik denir. Bencillik ve
ben tutkusu yerine sevginin başkalarına yönelmesi durumudur.
Çoğumuz “iyileştirmeyi” ya da “yardımlaşmayı” başkalarının başlatmasını beklediğimizden eyleme geçmeyiz.
Çoğunluk böyle olduğu için biz de pek bir şey yapmayarak çoğunluğu oluşturuyoruz aslında.
Bu da tüm insanlık olarak içinde yaşadığımız kısır döngüyü yaratır.
Kişinin içinde bulunduğu topluluk çeşitli organlardan oluşan bir organizmaya benzetilecek olursa, özgecilik bir bakıma,
kişinin bir parçası, bir organı olduğu organizmanın yararı uğruna, organizmada, kendi üzerine düşen görevleri
yerine getirmesi olarak düşünülebilir. Bu bakımdan diğerkamlık, özgecilik, aslında kişinin menfaatlerinden vazgeçmesi
değil, aksine yüksek menfaatlerini düşünmesidir; çünkü organizmanın mükemmel çalışmasındaki aksaklık, kendi
çalışmasında da rahatsızlıklara neden olacaktır. Bir organın hastalanması eninde sonunda diğerlerini de etkileyecek
ve tedavi edilmezse ölüme kadar görürecektir. Bu sadece hastalanmamak ile ilgili değildir aynı zamanda organizmanın
gelişmesi ve yükselmesi, kendisinin de gelişmesi ve yükselmesi anlamına gelir. Bu durumda özgecilik, bir bakıma
toplu yaşamanın (bütünsel yaşamın) gerekleri yerine getirmek olarak düşünülebilir.
Dünyanın mevcut halini beğenmiyorsak, bu halde olma nedenlerinden biri de “Özgeciliğin“ diğerleri tarafından
başlatılması ya da çoğunluk tarafından benimsendikten sonra bizim tarafımızdan başlanabileceğini düşünülmesidir.
Ama unutmayalım ki biz de diğerleri için “diğeri”yiz. Bunu iğerlerinin başlatmasını beklemektense “onlar” için “diğerleri”
olan “biz” bunu başlatabiliriz.
Kısır döngü böylece kırılır ve iyileşme süreci başlar.
Yani “SİZ” bir iyilik yapın, “BİZ” iyileşsin.
İnsanlık için çok geç olmadan soralım, peki “iyiylik” nedir?
İyilik
İyiliğin sözlük anlamına baktığımızda; “İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı”
açıklamasını görürüz.
Şimdi bir de “iyi”nin felsefi anlamanı araştırdığımızda karşılaştığıklarımıza bakalım;
İnsan iradesinin akla dayalı bir seçim sonucunda değer verdiği, ihtiyaçlarımızı karşılayan, özlemlerimize uygun düşen
şey.
Kendimizi bir insan varlığı olarak tam anlamıyla gerçekleştirmemize hizmet eden, ait olduğumuz topluluk için yararlı ve
değerli olan şey.
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İsterseniz konuyu biraz derinleştirelim ve felsefe tarihinde Sokrates’in düşüncelerine göz atalım;
Sokrates iyiyi mutlu olmakla özdeşleştirmiştir. O, iyiyi yararlı olanla özdeşleştirdikten sonra, yararlı olanı insanın ihtiyaç
duyduğu, eksikliğini yaşadığı, insanı tamamlayan ve gerçekleştiren şey olarak tanımlar. Sokrates’e göre, bir kimsenin
ihtiyaç duymadığı şey onun için iyi değildir. İnsandaki ihtiyaçlar, isteklerler ve arzular olmasaydı dünyadaki hiçbir şey
insan için iyi olmayacaktı. Bundan dolayı Sokrates’te iyi, eksiklik ve yoksunluğun karşıt kutbuna denk gelir. Buna göre
“iyi” arzu edilen ve eksikliği duyulan şeydir.
Bununla birlikte iyi, zorunlu olarak, insanların ihtiyaç duyduklarını ve dolayısıyla da arzu ettiklerini düşündükleri şey
değildir. İnsanlar, Sokrates’e göre, gerçek ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda yanılgıya düşebilirler ve gerçekte
eksikliğini duymadıkları bir şeyin, kendileri için nötr ya da hatta zararlı olan bir şeyin peşinden koşabilirler.
Yazımınızın en başında anlattıklarımı bir hatırlayın lütfen. Dünyayı ve insanlığı ne hale getirdiğimizi... Bu günlerde
yaşadıklarımız, bu halde olmamız gerçek ihtiyaçlarımızın neler olduğu konusunda tüm insanlık olarak ne kadar da
yanıldığımızı gösteriyor.
Devam edelim;
İyi, insanların kendisine ihtiyaç duyduklarını düşündükleri şey olmayıp, bilincinde olsunlar ya da olmasınlar, doğaları
gereği, gerçekten ihtiyaç duydukları, insanlara doğal olarak ait olan ve kendisine sahip oldukları taktirde insanları
tamamlayacak şeydir.
Şu halde, Sokrates için iyiyi belirleyen şey insan doğasıdır. Buna göre iyi, insanın doğasını gerçekleştirip, onu
tamamlayan şeydir ve insan doğasının tamamlanması, insanın kendisine özgü potansiyelin gerçekleşmesi, ona göre
insan yaşamının doğal hedefidir.
Bu hedef ise, mutluluktur.
Peki siz bu fikre katılıyor musunuz?
Yeni kişisel gelişim kültürünün, kişisel kazanım hedefli yapısını fark etmşişsinizdir. “Gelişim” denen şey aslında bireysel kazanımlardan ibaret. Bu kişisel gelişim çılgınlığının Türk kültüründeki etkilerini ve bize uygun olanı Ahmet Şerif
İzgören “Hıdır Kişisel Gelişiyor” adlı kitabında çok güzel ve çok komik bir şekilde anlatıyor.
Bu çerçeve içinde iyi, yararlı, hayırlı, kişinin öz çıkarına uygun olan, insanın doğasını tamamlayıp gerçekleştirerek,
insanı ve insanları mutlu kılan şeydir.
İyilik aslında yüceltilmesi gereken bir şey değil, zaten olması gereken bir şeydir. Sahip olanın, sahip olduğunu, sahip
olmayanla paylaşması zaten olması gereken bir şeydir değil mi?
İnsaların birbirine yardımcı olması ve hayatlarını kolaylaştırması olması gereken bir şey değil midir?
İyi olmak uyum içerisinde olmak demektir. Hem içinde bulunduğumuz çevreyle hem de birbirimizle uyumlu olmak. Bu
uyumu kaybettiğimiz için hem dünya hem de biz insanlar bu halde değil miyiz?
Öyleyse “iyilik” hedef alınacak ise sadece tek bir insan için değil tüm insanlık için hedef alınmalıdır.
Peki sizce bu söylediğim gerçekleşebilir mi yoksa ütopya mı?
Organize İyilik Nedir?
Bu yazıyı okuyorsanız ve içinizde bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyorsanız size önerebileceğim iki şey var. Aslında
mevcudun iyileşmesi için iki öneri bu. Birincisi “kendimizin olabilecek en iyi haline ulaşmak” diğeri ise “mevcut olan iyiyi
paylaşmak” ile ilgili.
Neredeyse tüm dinlerin ve bir çok felsefenin “kendimizin olabilecek en iyi haline ulaşmak” ile ilgili görüşleri ve önerileri
var.
Katılacağınızı düşündüğüm üzere; aslında herkes sadece kendini “iyileştirse” dünya iyileşir...
Birazdan kendini iyileştirmenin dünyayı nasıl iyileştirebileceğine dair bilimsel bulgulara ve teorilere bakacağız.
Öncesinde “kendinin en iyi haline ulaşmak” konusunu size bırakıp “mevcut olan iyiyi paylaşmak” konusuna geçmek
istiyorum, ‘organize iyilik’ konusuna.
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Organize iyilik nedir?
Organize iylik; Her bir bireyin sahip olduğu yetenek ve şeyleri en yakınlarındaki ihtiyaç sahipleri ile düzenli olarak
paylaşmasıdır. Böylece her “iyi” birey en yakın çevresinden başlayarak hepimizi iyileştirecektir.
Organize iyiliğin üç kuralı vardır;
1-) Uzman olduğumuz alanda ürettiğimiz, yaptığımız bir şeyi ya da verdiğimiz hizmeti, bilgiyi ihtiyaç sahibi olduğunu
düşündüğümüz kişiye, kendimizi eksiltmeyecek kadar ve karşılık beklemeksizin vermek.
2-) Bunu düzenli olarak ama mevcut hayat planımızı aksatmadan yapmak.
3-) Diğerlerini bilgilendirmek ve bu kültürü yaymak.
Örneğin eğer bir doktorsanız ihtiyaç sahibi olan bir kişiye haftada bir hizmet verin. Bir dönerci iseniz ertesi güne
kaldığı için çöpe atacağınız ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir yol bulun. Bir otel müdürüyseniz, kişisel
zamanınızdan bir parça ayırın ve gün sonunda tüketilmediği için çöpe atılan kaliteli yemekleri düzenli olarak ihtiyaç
sahibi bir kuruma ulaştırmanın altyapısını hazırlayın. Bu konuda çok fazla örnek ve gerçek üretebiliriz...
Kim olursanız ve nerede olursanız olun kendinizin hayatını devam ettirmek için yaptığınız işin, verdiğiniz hizmetin çok
küçük bir kısmıyla çok büyük bir fark yaratabilirsiniz.
Hayatımızda danımıtılmış ve deneyimlenmiş bilgiye sahip olduğumuz zamanlar herhalde emekliliğe yaklaştığımız ya
da emekli olduğumuz zamanlardır. Emekli olduğumuzda ise varsa yazlığa, çiftliğe kaçıp atıl oluyoruz ya da televizyon
seyredip ölümü bekliyoruz.
Eşimin tanıştığı emekli öğretmen çiftten bahsetmek istiyorum. Yıllar boyunca Türkiyenin dört bir yanında öğretmenlik
yapmış, binlerce insanı yetiştirmiş pırıl pırıl, bilgi dolu insanlar. Emekli olduktan sonra egede bir çiftliğe taşınmışlar ve
orada tarım ile ilgileniyorlar...
Hayal gibi ne kadar güzel değil mi?
Ama birde olaya şöyle yaklaşalım; İşten emekli olmak hayattan emekli olmak anlamına mı geliyor?. Tabii ki çocuklara,
torunlara, hobilere ve dinlenmeye çok daha fazla zaman ayrılmalı. Ama hafta bir kez de olsa uzman olunan alanda
ihtiyaç sahibine karşılık beklemeden verilen şey/hizmet bizden hiç bir şey eksiltmeyecektir. Aksine yaşattığı manevi
tatmin, içimizdeki bir çok açığı kapatacaktır. Ama en öncemliside bugünü ve geleceği iyileştirmek için bir şey yapıyor
olmamızdır.
Hayatın içinden başarıyla geçmiş bu dopdolu insanlar, deneyimlenmiş bilgilerini gençlere aktarsa onlara ne kadar çok
şey katar değil mi?
Gençler bu damıtılmış bilgiyi aldığında hayatın içerisinde daha hızlı ilerler. Bu alanla ilgili bir çok örnek verilebilir; ilk
aklıma gelen örnek emekli öğretmenlerin öğrenci koçluğu yapmaları mesela. Haftada birer öğrenciye ve onun ailesine
danışmanlık yapsalar bir o kadar hayatı daha etkilerler. Dünyanın geleceğini iyileştirirler.
Çünkü bugünkü neslin ektiği ağaçların gölgesinde gelecek nesiller serinler.
Yıllar önce okuduğumum bir haber; Amerikadaki bir akademi ile ilgiliydi. Bu akademinin adı Delaware Üniversitesi –
Yaşam Boyu Eğitim Akademisi. Burada hem öğretmenler emekli, hem de öğrenciler. Uzman olduğunuz alan ne ise o
konu ile ilgili müfredatınızı hazırlıyorsunuz ve o dersler, ders programına ekleniyor. Mesela psikoloji alanında çalıştınız
ve fotoğrafçılık hobinizdi. Bu iki dersi hazırlıyorsunuz. Diğer hem öğretmen hem öğrenci olan arkadaşlarınızda sizin
dersinizi seçiyor ve onlara ders veriyorsunuz. Sizde onların verdiği dersleri alıyorsunuz. Astrolojiden, astronomiye,
edebiyattan botaniğe kadar bir çok alanda ders alabiliyorsunuz.
Deneyimli insanların birbirlerine verdikleri bu eğitimsel destek amacın genişletilip desteğinde herkese verilebilir
olduğununda bir örneğini oluşturuyor..
Organize iyilik konusuna geri dönelim.
Yapılan bu “iyiliği” düzenli ve sürekli olarak yapmaya başladığımızda öncelikle bireysel iyileşmeyi tetikleyeceğiz.
Şehirlerarası bir otobüsle gece yarısında uyanıp camdan dışarı baktım, adını bilmediğim bir şehrin yanından geçiyorduk. O an, burada deneyimlerini, bilgisini bana aktararak birçok derdime kolaylıkla derman olabilecek, ne çok
insan vardır ve aynı şekilde benimde deneyimlerimi paylaşarak hayatlarını iyileştirebileceğim ne çok insan vardır diye
düşünmüştüm.
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Böylelikle sahip olduğumuz bilgi, deneyim bir kişinin kendinin olabileceği en iyi hale gelmesini hızlandıracaktır. Herkesin kendini iyileştirmesine katkımız olacaktır. Zamanla bu hayat tarzımızın parçası oduğunda yani iyilik alışkanlığımız
olduğunda kültüründe bir parçası olacak.
Yaptığımız iyiliğin sistemli, düzenli ve organize bir şekilde yapılması en önemli noktalardan biridir. Bir üniversite
öğrencisinin çocuk esirgeme yurduna gidip oradaki öğrencilerden birine abilik/ablalık yapması çok fazla şeyi değiştirir.
Ama burada önemli olan nokta bunu istikrarlı bir şekilde düzenli aralıklarla yapmamızdır.
Peki buna zamanımız var mı?
Bu soruya en iyi cevabı siz verebilirsiniz...
Türkiye’de ortalama 3.5 saat televizyon seyrediyormuş ve Dünya genelinde ABD’nin ardından hemen ikinci
sıradaymışız. 2004 yılında 3.5 saatten 4 saate çıkarak dünya genelindeki listede birinci sıraya yükselmişiz...
Yapacağımız “iyiliğe” bağlı olarak değişsede haftada iki saat kadar zaman ayırmamız yeterli olacaktır herhalde. 168
saatlik haftada 2 saat...
Organize iyilik konusunda en önemli olan kısım belkide süreklilik ve sistematikliktir. Başladığımız işin düzenli olarak
yapılması asıl farkı yaratacak olandır.
Kütürümüzün zaten içinde olan “Organize İyilik” kavramını modernize eder ve sistemli bir hale getirirsek olacak olan
gelişimi tahmin edebiliyor musunuz?
Her ne kadar tahmin etmek çok güç olsada bir “sürekli iyileşme” ve “sürekli yardımlaşmanın” olacağını ve bu işin içine
giren kişi sayısından çok daha fazlası için hayatın iyileşeceğini öngörmek gerçekçilik olacaktır.
Deniz yıldızı hikayesini belki de duymuşsunuzdur;
Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini
görür. Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını, okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder.
Genç adama yaklaşır;
-

Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun?

Genç adam yanıtlar;
-

Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler.

Yazar sorar;
-

Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var. Ne fark eder ki?

Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı daha alır, okyanusa fırlatır.
-

Onun için çok şey fark etti ama...

İyiliğin Doğası ve Organize Olma Gereksinimi
Okuduklarınız bir hayal mi yoksa üzerinde çalışılırsa gerçekleştirilebilir bir proje mi?
Bu sorunun cevabını sizden başka kim verebilir?
Organize iyiliğin şu an net olmayan ama yaptıklarımızla belirginleşen bir geleceği var. Şimdiki eylemlerimizle,
küçük adımlarla yaptıklarımız geleceği parça parça iyileştirecek ve olabilecek en iyi geleceğe doğru yol almamızı
sağlayacaktır.
Zaten bir çok alanda bu çalışmaları iş olarak yapan ya da sivil toplum kurulu olarak faaliyet gösterenler var. Ama tüm
toplumun buna katılmasının etkisi çok daha büyük olacaktır.
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Ayrıca geleceğin iyileştirilmesi ile ilgilenen Fütürüstler de var. Fütürizm gelecek bilimi demektir. En kısa tanımı ile
gelecek hakkında bilgi toplayıp “olumlu gelecek” tasarımı yapmaktır. Fütürist ise, en basit şekliyle, “gelecek senaryoları
üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler” olarak ifade edilebilir. Gelecek orda bir yerde ve bize
gelecek diye düşünmezler. Bugün yaptıklarımızla geleceğimizin şekilleneceğini bilirler.
Teknolojinin tüm nimetleri ve gücü insan doğasını yükseltmedikçe hiç bir şey ifade etmez.
Uygarlıktan sanki durağan bir durummuş gibi bahsediyoruz. Ama uygarlık sürekli gelişiyor.
Dünya olarak geldiğimiz bugünkü noktada “uygar insanlar”dan bahsebilir miyiz?
Uygarlık, durmaksızın yürüyen bir süreç. Yani, uygarlık gibi bir kelime telaffuz ettiğinizde kulağa sanki, ulaşılmış bir
şeymiş gibi geliyor.
Savaşlara, polislere, cezaevlerine, suça sahip olduğunuz sürece uygarlığın erken aşamalarındayız demektir.
Neredeyse hepimiz, toplumun mevcut durumundan kaygı duyuyoruz. Çoğumuza göre bu kabul edilemez ama bir süre
sonra alışıyor ve kalabalık içerisinde kayboluyoruz. Hayatın karmaşası içierisinde bu kabul edilemez şeyi unutuyoruz.
Bazende şikayet edip rahatlıyoruz.
Ancak, sadece şikayet etmek yerine, bir alternatif üzerinde çalışabiliriz. Organize olarak iyilik yapabilir ve mevcutu
iyileştirerek geleceği daha iyi hale getirebiliriz. Bu bir ütopya değil yani mükemmel bir toplum önerisi değil. Ama organize iyilikle şu anda elimizde olandan çok daha iyisini yapabileceğimiz garanti. Ben, ütopyacı değilim. Ama, bu şekilde
yaşamaya devam edersek, birbirimize zarar verip, dünyayı da yok edeceğimizi biliyorum.
Olumlu Gelecek Tasarımı
Bakın 1970’lerde bir adada evli bir çift arasında yaşanan diyalog dünyayı nasıl değiştirdi;
Motorola firmasının CEO’su eşiyle birlikte Karayip’teki el değmemiş küçük adalardan birine tatile gitmiş.
CEO’nun eşi otele yerleştikten sonra çocuklarını arayıp konuşmak istemiş. Ama adada telefon falan yok. Birden
çok sinirlenmiş. Oysa ki el değmemiş bir adaya maceralı bir gezi yapmalarını isteyen kendisiymiş. Eşine “Koskoca
Motorola’nın başındasın, portatif bir telefon yapmayı neden bugüne kadar başaramadın?” demiş :) Ve CEO, tatil bitip
de Motorola’daki koltuğuna oturduktan hemen sonra, cep telefonuyla ilgili çalışmalara başlamış. Ve böylece ilk cep
telefonunu 1973’te Martin Cooper’ın çalıştığı Motorola firmasında geliştirilmiştir.
Bu diyalog belki gerçek belki de hikaye kim bilir ama 1990 larda pek kimsede cep telefonu görülemezken,
2008’de 3.9 Milyar olan cep telefonu abone sayısı, 2010 Şubatta 4.6 milyar oldu. 2013 yılında 5.6 milyara ulaşacağı
tahmin ediliyor.
Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor. İhtiyacımız olan şeylere hızla uyum sağlayabiliyoruz.Bu sadece bir göstergesi...
Organize iyiliğin topluma, kültüre uyum sağlamasını cep telefonu çabucak uyum sağladığımız gibi sağlarsak dünyadaki iyileşmede o kadar hızlı olur.
Alvin Toffler, dünyanın en ünlü fütürstlerinden biri olarak tanımlanan yazardır. Üçüncü Dalga kitabında hızlanan zamana, evrilen birey ve toplum yaşamına, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda küçülen dünyanın
gidişatına ilişkin görüşlerini aktarır. Toffler’a göre insanlık üç büyük tarihsel süreçten geçmiştir.
İlk dalga dediği; binlerce yıl önce avcı-toplayacılıktan , göçebelikten yerleşik düzene ve tarımsal üretime geçiştir.
İkinci dalga; Avrupa’nın batısında başlayarak Amerika’ya ve çok geçmeden tüm dünyaya yayılan Sanayi Devrimi ve
beraberinde getirdiği sanayi toplumları. Kitlesel üretim ve tüketim anlayışının toplumsal yapıyı temelinden değiştirdiği,
enerji tüketiminin katlanarak arttığı, ulaşım ve taşımacılıkta kaydedilen baş döndürücü ilerlemenin mesafeleri önemsiz kıldığı, yaygın eğitimin ve öğretimin sistemleştirdiği, dev şirketlerin teknolojinin söz sahibi olduğu, kitle iletişim
araçlarının gündemi belirlemekle kalmayıp propaganda araçlarına dönüştüğü, geleneksel muhabere anlayışının
tarihe karıştığı, büyük bütçelerin ayrıldığı savaş teknolojilerinin ağır silahlar ve kitle imha silahları gölgesinde stratejik
caydırıcı güç oluşturduğu bir süreç. 1600’ler ile 1900’lerin ortaları olarak tarihlendirilebilir.

92

Üçüncü dalga ise bilgi çağıdır. Üçüncü dalga uygarlıkları bilgi toplumlarıdır. Yani transistörün icadıyla ivmelenen
elektronik devriminin toplum yaşamını yeniden biçimlendirdiği, siber-uzaya uzanan bambaşka bir dönem…
Basit elektrik şemalarından mantık devrelerine, işlemcilere, bilgisayarlara, yazılımlara bunları bağlayan yerel
şebekelere ve bunların birleşmesiyle oluşan küresel iletişim ağının varlığına imkan veren yeni bir çağ.
Yani 1950’lerden dünümüze kadar gelen yeni çağa.
Dünümüze kadar mı?
4. Dalga – Farkındalık ve Uyum Çağı
“İnsanın kendini bilmesi.”
Ahlaki değerler olarak birbirimize çok yakın olduğumuz bir toplum. Doğamızdaki yaratıcılığı, sevgiyi serbest ve topluca
kullanabildiğimiz bir alan. Her şeyin insan “iyiliği” için yapıldığı bir zaman...
Buraya hemen ulaşamayız ama eskiden binlerce, onbinlerce yıl süren çağlar teknoloji ve bilimin gelişmesiyle yıllar
içerisinde değişiyor.
Zeka uygarlığımızı teknolojik ve bilimsel açıdan bugünlere getirebilmemizi sağlamış olabilir. Ama sevgi olmadan zeka
insanı bencil ve küstah yapar...
Zekamız, bilim ve teknolojimiz belirli bir kesim için huzuru sağlayabiliyor diğerlerinin ise ya bundan haberdar bile
olamıyor ya da yıkıcı yüzüyle karşılaşıyorlar.
Bence bilgi çağının sonuna geldik.
Sanayi çağından bilgi çağına geçmemize rağmen sanayiyi kullanmaya ve geliştirmeye devam ettik. Çağlar arası geçiş
sınırları o kadar da keskin değildi. Bir anda dünyada pat diye olmadı yani.
Bilgi çağından farkındalık ve uyum çağına geçtiğimizde de bilgi ve teknolojideki gelişimimizde devam edecek ama asıl
odak noktamız bu bilginin, teknolojinin farkındalık ve uyum içerisinde kullanılması olacak.
İnsanlık olarak bir bilinç değişimine ihtiyaç duyuyoruz, bu ortada.
Bu hayal mi yoksa ütopya mı yoksa daha da kötü bir şey mi?
Durun durun bu anlattıklarım yoksa herhangi bir “...”-izm mi?
Lütfen bu fikri etiketlemeyin. Bu aklımın ve vicdanımın içinden gelen bir fikir sadece...
El verenlerle gerçekleştirebilirsek ne mutlu, gerçekleştiremezsekte ne yazık.
Hepsi bu kadar.
Farkındalık ve uyum çağına bir bilinç değişimi yaşarsak geçiş yaparız.
Peki bu bilinç gelişimi nasıl olur?
1.
2.
3.
4.
5.

Seçim özgürlüğümüzün farkına varmak.
Sorumluluk alacak olgunluğa erişmek.
İyi beslenme. Zihinsel ve fiziksel beslenme alışkanlıklarımızda yapacağımız iyileştirmeler.
Organize İyiliğin yaşamımızın,kültürümüzün bir parçası olması.
İyiliği ve uyumu destekleyen düşünce yapısının çoğunluğa ulaşması.

1.

ÖZGÜR SEÇİM

Herşeyden önce düşünce yapımızın temelleri seçim özgürlüğüne dayanır. Sözlükte düşünce; Uzay ve zamanın
ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik olarak
tanımlanır.
Yani düşünce ürettiğimiz değil, düşüncelerin olduğu yerden “çektiğimiz” ya da “algıladığımız” şeydir. Düşünceyi
radyoya gelen radyo dalgaları olarak değil de radyonun algılamaya ayarlandığı frekans olarak örneklendirmek doğru
olacaktır.
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Yani seçim önce düşüncededir.
Eyleme geçmeden öncedir. Önce düşünür sonra eyleme geçer sonrada sonuçları yaşarız.
Düşünce konusunda sonsuz özgürüz. İrade düşünceyi destekler. Psikosentez’e göre irade; bizim dış güçlerin
buyruklarından ziyade, kendi doğamıza göre özgürce işlev yapma yeteneğimizdir. Burada dikkat edilmesi gereken
konu irademizi düşünce özgürlüğümüzdekullanmamız ve “algıladığımız düşüncelerin” olumlu olmasıdır. Her eylemin
temelinde düşünde vardır. Özgür seçimimizi bu yönde kullandığımızda sonuçlarda olumlu olacaktır.
Yani irademizi kullanarak negatif olana karşı bir filtre oluşturmayı ve yoğunlukla pozitifi “çekmeyi” seçebiliriz. Tam
tersini yapanlar var. Belki sizde çevrenizde gözlemlemişsinizdir. Sadece kötü olanı algılar sadece onu konuşurlar.
Doğan bir bebeğin haberini bir kaç dakika, bir yakınlarının başarısını bir dakika bile etmeyecek bir süre boyunca
konuşabilirler. Ama hastalık, ölüm ve başarısızlıkları saatlerce konuşmaktan yorulmaz hatta sanki bundan beslenir
gibidirler. Bu insanlar böyle doğmamışlardır. Hayatı yaşarken böyle “olmuşlardır”. Onlardaki radyo kanalı -100.5’e
takılmış gibidir.
Sadece salt iyi olmaktan sadece ve sadece olumlu düşünmekten bahsetmiyorum. İnsan olarak düalitenin, ikiliğin
olduğu bir evrende yaşıyoruz. İyi – kötü, sıcak-soğuk gibi...
Ama dünyamızın ve insanlığımızın geldiği bugünkü durum bizim dengeyi kötülüğün ağır bastığı bir şekilde
bozduğumuzu göstermiyor mu?
Ben iyiliği dengelemekten bahsediyorum.
Düşünce alanında özgür seçim hakkımızı kullanırsak negatif ağırbasmaz, pozitiflik kutbunda bir yeteneğe sahip oluruz.
Bu özgür bir tercihtir, bu özgür bir seçimdir.
2.

SORUMLULUK BİLİNCİ

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk
deniyor.
Hepimiz dünya üzerinde yaşıyoruz. Atalarımızda yaşadı.
Dünyanın ve insanlığın şu an içinde bulunduğu durum gerçekten çok kötü. Bu da bizim varoluşumuzla ilgili
sorumluluğumuzu almadığımızı gösterir değil mi?
Peki sorumluluk bilinci nedir?
Aslında insanın benmerkezcilikten çıkıp, hayat standartları ve yeteneklerince başkalarının hayatına yapıcı olarak
dokunması demektir. Diğerkamlık, özgecilik ile ilgili yazılanları hatırlayınız lütfen.
Sorumluluk bilincine ulaşmak için üç aşama var; Kendinin sorumluğunun, yakın çevresinin sorumluğunun ve insanlığın
sorumluluğunun bilincinde olmak.
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Bazılarımız kendi sorumluluğumu bile almıyoruz. Muhakkak ki bunun birçok nedeni vardır.
Mesela kişi bunu yapacağını düşününmüyordur çünkü kendine güvenmiyordur. Neden kendine güvenmiyordur sorusu
için “kötülüğün nedeni” ni anlamak için incelediğimiz konulara bakmak yeterli olabilir.
Bir diğeride belki kaderinin böyle olduğunu düşünmesi olabilir. Neo-Spiritüailst felsefeye göre kader; kişinin yaşam
planıdır. Kişi kader planı üzerindeki olayların nedenleri olduğunu, bu nedenleri ve nedenlerin anlatmaya çalıştığını
anladığında kaderinde etkin rol oynamaya başlayabilir. Kader planının mesajını anladığında hayatının yönetici
koltuğuna oturur ve etkin olur. Yani kişi kendinin farkında olur. Kendi yaşamsal sorumluluğunu almış olur.
Kişi ancak kendi yaşamsal sorumluluğunu aldıktan sonra ailesinin, arkadaşlarının ve diğer sevdiklerinin sorumluluğunu
almalıdır. Çünkü ancak bu şekilde çevresine gerçekten faydalı olabilir. Bunun için en güzel örneklerden biri uçaklarda
acil durumlarda kullanılması gereken hava maskelerinde kullanım önceliğidir.
Hava maskelerinin kullanımı için anne babalara önce kendi maskelerini takmaları önerilir, çünkü önce çocuğunkini
takmaya çalışırken bilinçlerini yitirirlerse kendilerine de ve çocuklarına da yardım edemeyeceklerdir.
Kişi kendisi ve yakın çevresinin sorumluluklarını alacacak olgunluğa eriştikten ve bu sorumlluğu başarı ile yerine getirdikten sonra varacağı nokta insanlığın soumluluğunun alınmasıdır. Ama kendi sorumluluğunu ve ailevi sorumluluklarını
alırken insanlık ailesine ait sorumluluklarını da yerine getirebilir. Bu kişinin niyetine, potansiyeline ve yeteneklerine
bağlıdır.
Kişi ben’in, biz’in ve hepimizin sorumluluğunda başarılı oldukça daha önce hiç tatmadığı bir şekilde varoluşsal olarak
kendini “iyi” hissedecektir.
Başarı, anlık ve tek durakta erişelecek bir şey değildir. Başarmanın ana prensibi sevgidir. Kendi özgür düşüncesi ile
tercih ettiği sorumluluklarında başarılı olmak isteyen kişinin kendini tanıması gerekir. Burada sonsuzluk işaretindeki
gibi (∞ ) bir iç içe geçmişlik söz konusudur. Kendi özgür düşüncesi ile tercih ettiği sorumluluklarında başarılı oldukça
kişinin farkındalığı artacak ve kişi kendini tanıyacaktır.Kendini tanıdıkça farkındalığı artacak ve özgür düşüncesi ile
tercih ettiği sorumluluklarında başarılı olacaktır.
3.

BESLENME

Beslenme derken sadece yediklerimizi ve içtiklerimizi kastetmiyorum. Duygusal beslenmemiz, zihinsel beslenmemiz
ve ruhsal beslenmemizi kastediyorum. Şimdi sırasıyla kısaca bir göz atalım.
Fiziksel beslenmenin ideal ve iyi formları bünyeye göre değişiyor ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgileri başka kaynaklardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben burada fiziksel beslenme ile ilgili sadece bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Tüm
tarihimizi değiştiren bir konuya...
Etle beslenmek.
Genellikle et ve yağlı besinlerle beslenen Eskimolar, çabuk yaşlanırlar, ortalama ömürleri de 27,5 yıldır. Yaşamlarını
özellikle et ile beslenme üzerine kurmuş olan Kırgızlar ise erken ergenleşirler ve dolayısıyla çabuk ölürler, nadiren 40
yaşını geçerler.
Tersine etle beslenmeyen kültürler, örneğin Pakistan’daki Hunzalar ve Güney Batı Amerika yerlileri üzerine
antropologlar tarafından yapılan alan araştırmalarında bunların sağlıklı, dayanıklı oldukları ve uzun yaşadıkları
belgelenmiştir. Bu topluluklarda 110 yıl veya daha fazla yaşayan aktif ve sağlıklı bireylerle karşılaşmak olağandır.
Dünya sağlık istatistikleri en çok et tüketen toplumların en yüksek hastalık (kalp-damar hastalıkları, kanser) oranına
sahip olduğunu ve çeşitli ülkelerdeki vejetaryen gruplarda en düşük hastalık oranına rastlandığını göstermektedir.
Peki neden et ömrü kısaltıyor ve hasta ediyor?
Kesim öncesinde ve kesim sırasında ölüm korkusuyla ürkmüş olan hayvanın biyokimyasal yapısı derin değişikliklere
uğrar. Böylece açığa çıkan toksik ürünler tüm bedene yayılarak hayvanın bedenini zehirli hale getirir.
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Değişik duyguların beden içinde özellikle kanda hormonal değişmeler yarattığı bilinen bir gerçektir. Şiddetli öfke veya
korku sırasında bedenimizin hastalanması gibi, hayvanların bedenleri de büyük biyokimyasal değişimlere uğrar.
Kesimevinde bulunan bir hayvanın özellikle adrenalin hormonunun kandaki seviyesi, çevresindeki diğer hayvanların
öldürüldüğünü ve ümitsiz yaşam mücadelelerini görmesiyle süratle yükselir. Salgılanan bu fazla miktardaki hormon,
hayvanın bedeninde kalır ve bu et besin olarak alındığında insanın dokularını zehirlediği gibi zihnini de rahatsız eder.
Amerika Beslenme Enstitüsüne göre: “Hayvan eti, toksik kan ve öteki atık yan ürünlerle yüklüdür.”
Doç. Dr. Nusret Kaya’nın Psikotarih araştırmasında bu konu ile ilgili ilginç bir açıklama vardır. Bildiğiniz üzere insanlık
tarihimizin başlarındaki toplayıcı toplumlar bitkisel gıdalarla beslenir. Avcı olan toplumlarsa etle. Etle beslenen avcı
toplumlar aslında yedikleri etle birlikte daha fazla adrenelin salgılar ve agresif bir yapıya bürünürler. Dünyamızdaki
ilk savaşları icat edenlerde bu et yiyerek agresifleşmiş topluluklardır. Yani ihtiyacımızdan fazla yediğimiz et bizleri
agresifleştiriyor. Bu agresiflikte strese, şiddete, depresyonlara ve daha hesaplayamadığımız bir çok negatifliğe neden
oluyor.
Şimdide zihinsel ve ruhsal beslenme konusuna gelelim.
Zihnimiz ne ile beslenir?
Durun ama önce zihin nedire bir bakalım;
Kaynağı beyin olan ve kendini özellikle düşünce, algı, duygu, irade, bellek, hayal gücü gibi biçimlerde gösteren insan
bilinçliliğidir. Bilincin, algılama ve düşünme görevini yerine getiren bölümüdür.
Şimdide hızlıca bilinç nedire bakalım;
Bilinç, bir kişinin kendi varlığının/var oluşunun, duyularının, düşüncelerinin, çevresinin farkında olması. İç durumumuzu
sorgulayarak bir şeylerin farkında oluruz ve bilinçli bir varlık olduğumuzu hissederiz ve bilincin en önemli noktası da
budur. Bilinç, çoğu kez “farkında olma, farkındalık” ile aynı anlamda kullanılır.
Bilinç, batı’da gelişen bilimle birlikte «ruh» kelimesinin yerine kullanılmaktadır.
İnsan varlığını bir gemi olarak düşünürsek, zihinsel yapımız bu geminin kaptanıdır. Geminin kumandasını bize verdiler
ama onun hakkında bize fazla bir şey öğretmediler. Biz bu gemiyi bildiklerimizle, etraftan öğrendiklerimizle, deneme
yanılmalarla karaya oturtmadan veya kayalara çarpmadan engin denizlerde dolaştırmak istiyoruz (buna potansiyelini
kullanmakda diyebiliriz). Yani zihnimizi, düşünce sistemimizi geliştirmek istiyoruz. Gemiler hiç şüphe yok ki limanda
daha güvendedir ama hiç bir gemi limanda yatmak için yapılmamıştır.
Zihinsel beslenme ise gemi kaptanı olan zihnimizin gemiyi yönetme biçimidir. Gemiyi nereye, sanıl götüreceğine kaptan kara verir. Gemiye neler yüklenecek, kimler çalıştırılacak bunlara kaptan karar verir.
Bu nedenle hayatımızın kaptanı olan bizim her bir kararımızın ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekmektedir.
Aldığımız her bir karar zihnimizi ve ruhumuzu beslemektedir.
Kişisel gelişimde bunun en güzel örneklerindendir. Kişi kendini geliştirmeye karar verdiğinde iyileştirebileceği bir
çok özelliği olduğunu farkeder. İletişimini iyileştirebilir, daha çözümcül bir düşünce yapısı geliştirir, zamanını etkin kullanmayı öğrenebilir, daha hızlı okumayı öğrenebilir... Buda zihinsel beslenmeye bir örnektir. Öğrendiklerini
davranışa çevirdiğinde hem kendinde fark yaratmış, kendi potansiyelini açığa çıkarmış olur hem de daha etkin
yaşamaya başlar. Bu çevresindekileri de iyileşmeye teşvik edecek bir durum oluşturur. Aynı şey negatif davranışlar
kazanıldığındada yaşanır. Arkadaş grubundan biri sigaraya başladığında bir kaç kişi ona eşlik edebilir.
Edinilen olumlu ya da olumuz beslenme çevremizde yayılır. Tıpkı bir çocuk size gülümsediğinde sizin gülümsediğiniz
ya da oda içindeki bir çocuğun ağlamaya başlamasıyla diğer çocukların ağlaması gibi.
4.

ORGANİZE İYİLİK

İyiliği organize olarak, çoğunluk olarak, sistematik ve kümülatif şekilde yapacak altyapıyı hazırlamak ve uygulamak.
Yani “organize iyilik” kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
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5.

TEKLİĞİN ÇOKLUĞU

Yaşam bir bilmecedir. Bu bilmeceyi çözmemiz gerek. Bilimde, dinde bunu çözmeye çalışıyor.
Doğduğumuzda saf enerjiydik. Benmerkezciliği ve korkuyu öğrendik. Kendimizi severek, yaşamı ve herşeyi severek
korkular giderilir. Korkular bizim bencil olmamıza ve paylaşmamamıza neder oluyor. Böyle olduğunda dünyadaki
alışveriş dengesini bozuyoruz, sonuç ortada.
İyiğiliği destekleyen, bütüncül bir düşünceyi kültür haline getirmeliyiz. Bunu da iyiliği gerçekten yücelterek ve
içselleştirerek yapabiliriz. Bunu bireysel olarak başarıp diğerlerinide bunu yapmaya teşvik edip kalabalıklaşmaya
başladığımızda değişim gerçekleşecek ve farkındalık ve uyum çağına başarılı bir geçiş yapmış olacağız.
Doğa ile, dünyamız ile, birbirimizle uyumlu bir şekilde varoluşumuzu sürderemediğimiz sürece huzur bulamayacağız.
Dünyanın ve evrenin parçası olduğunu bilme ve bunu yaşamımızın bir parçası haline getirmeye ihtiyacımız var.
“Tekliğin çokluğu” konusunu daha iyi anlamamızı sağlayacak iki çalışmadan bahsederek finale geçeceğiz;
Ken Keyes Jr.’ın “Yüzüncü Maymun” isimli kitabından Nil Gün’ün çevirisini yaptığı, hepimizin ilgisini çekeceğini
düşündüğüm gerçek bir deney ve de gözlemi paylaşmak istiyorum;
Pasifik Okyanusu’nda irili ufaklı birçok adada Japon maymunlarının bir türü yaşıyor. Bu adalardaki maymunların doğal
ortamları içindeki davranışları otuz yılı aşkın bir süre bilim insanları tarafından gözleniyor.
1952’de Koshima Adası’nda bilim insanları maymunların beslenmesi için kumların içine tatlı patates bırakıyorlar. Bu
adanın maymunları da tatlı patatesin tadından hoşlanıyor ama yiyeceklerinin kumlu olması hiç de hoşlarına gitmiyor.
Ama can boğazdan gelir diyerek kumlu da olsa tatlı patatesleri yemeye devam ediyorlar.
Bir gün, on sekiz aylık İmo isimli dişi maymun bu soruna bir çözüm buluyor, İmo, tatlı patatesleri en yakın su birikintisinde yıkayarak yemeyi akıl ediyor. Bu buluşunu annesine de öğretiyor, İmo’nun arkadaşları da patateslerini
yıkayarak yemeyi öğreniyor ve kendi annelerine de öğretiyor. Bu yeni davranış biçimi bilim insanlarının gözleri önünde,
yavaş yavaş maymunlar arasinda yayılıyor.
1952 ve 1958 yılları arasinda genç maymunlar, beslenmelerini daha zevkli hale getirmek için, kumlu tatlı patateslerini
yıkamayı öğreniyorlar. Bu daha sağlıklı ve zevkli yeni davranış biçimini çocuklarını taklit ederek onlardan yeni bir şey
öğrenen yetişkin maymunlar da kazanıyor. Yeniliklere açık olmayan, çocuklar ve gençlerden de öğrenilebileceğini
düşünmeyen, kendi bildiklerini tekrar eden yetişkin maymunlar ise kumlu patates yemeye devam ediyor. 1958’in
sonbaharında çok şaşırtıcı bir şey oluyor. Koshima maymunlarının bir kısmı (diyelim ki 99 maymun) artık patateslerini
suda yıkayarak yemeyi öğrenmiş oluyor.
Bir sabah, gün doğarken yüzüncü maymun da patateslerini yıkayanlar arasına katılıyor. İşte o an her şey değişiyor.
Aynı günün akşamı, adadaki hemen hemen tüm maymunlar, patateslerini yemeden önce yıkamaya başlıyor. Yüzüncü
maymunun ilave enerjisi her nedense devrim yaratıyor!
Ama hikâye bitmedi. Bilim insanlarını şaşırtan asıl sürpriz, bu adayla doğrudan bir ilişkileri olmadığı halde, diğer
adalardaki maymun kolonilerinin de aynı anda patateslerini yıkamaya başlamaları... Yeni bir düşünce ve davranış
tarzı, toplumları oluşturan fertlerin belirli bir oranı tarafından benimsendiği an, bu yenilik, mesafenin önemi olmaksızın
zihinden zihine aktarılabiliyor.Yani, “Yüzüncü Maymun Fenomeni” denilen bu fenomen şunu gösteriyor: Yeni bir
düşünce, yeni bir yol, toplumda sadece belirli sayıda insanlar tarafından biliniyorsa, bu yenilik sadece o kişilere ait bir
şey oluyor.
Ama “bilenlerin” sayısı belli bir kritik noktaya ulaştığı an, sadece bir kişinin daha “yeni yol”a katılması, toplum bilincinin
aşama geçirmesine yol açıyor. Yeni düşünce, birdenbire herkes tarafından düşünülmeye başlanıyor. Niceliğin niteliğe
dönüşme noktası...
“Yüzüncü Maymun Fenomeni”, Duke Üniversitesi’nden Doktor J.B. Rhine tarafından değişik deneylerde tekrarlanıyor.
Sonuç her seferinde aynı.
Maymunlar üzerinde yapılan bu araştırmadan elde edilen bilgilerden sonra Avustralyalı ve İngiliz bilim adamları insanlar üzerinde de benzer araştırmalar yapmışlar. Ve çok ilginç benzer sonuçlar elde etmişler...
Yani bu deneyden canlının şuurunun bir paylaşım alanına sahip gibi bir sonuç çıkarabiliriz değil mi?
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Buna “Morfogenetik Alanlar Teorisi” deniyor ve bu teorinin sahibi ise Rupert Sheldrake.
Bitki fizyolojisi eğitimi alan Rupert Sheldrake, bitkilerin ve tüm canlıların mevcut şekillerini nasıl aldıklarıyla ilgilenmiş.
Basit bir hücreyken bölünüp iki özdeş kopyaya dönüştükten sonra bunların değişme uğramasına, bazı hücrelerin
kendine özgü özelliklere sahip olmasına; örneğin bazılarının yaprağa dönüşürken bazılarınınsa bitkinin gövdesini
oluşturmasına neyin neden olduğunu, bunun tam tersinin mümkün olamayışının nedenini, yani yaprakların yeniden
gövdeye dönüşemeyişlerini neyin sağladığını merak etmiştir.
1960’ların ikinci yarısında ve 1970’lerde devam ettirdiği araştırması sırasında bu gelişmeleri neyin yönlendirdiği belirgin değildi. 1920’lerde, embriyoların yeniden oluşması ve söğüt filizlerinden tamamen yeni ağaçların oluşturulabilme
kapasitesinin bu alanların ya da ortamda bulunan bir tür hafızanın varlığına işaret ettiği düşünülüyordu. Daha sonra
DNA’nın keşfedilmesiyle buna bir açıklama getiriliyor gibi göründü ama DNA’nın bir organizmayla büyük oranda özdeş
olduğu ortaya çıktı, dolayısıyla kendi kendine formu açıklayamayacaktı.
DNA, hücrenin bir organizma olduğunu ama insanın bir parçası olan “düşünce” olmadığını ortaya koyuyordu. O
dönemde, formların gelişiminden DNA’da kodlanmış mekanizmaların sorumlu olduğu düşünülüyordu, ama sistemin
mutlak doğası gizemini koruyordu.
Sheldrake, bu problemi açıklayabilmek için tamamen yeni bir teori geliştirdi, bu teori bir nesnenin “temel modelinin”
şifrelerinin kodlandığı evrensel bir alan üzerine temelleniyordu. Sheldrake’in görüşüne göre, bir formun varlığı o formun başka bir yerde de ortaya çıkması için yeterliydi. Sheldrake 1973’te buna “morfonegenik alan” adını verdi ve bu
görüşe göre doğa bir yasalar bütünü değil, alışkanlıklar bütünü olabilirdi.
Bu düşünceye göre doğada bir tür hafıza vardır. Herşey, bir kolektif hafızaya sahiptir. Örneğin şu an Uludağ’daki bir
sincapı ele alalım. Bu sincap kendinden önce yaşamış bütün sincaplardan etkilenmektedir.
Bu etkinin zamanda hareket edişi ve sincap hafızasının hem formunun, hem de içgüdülerinin iletilişi, morfik rezonans
sayesinde gerçekleşiyor. Bu, doğada varolan bir kollektif hafıza teorisidir. Hafızanın ifade edildiği vasıtaya “morfik
alanlar” adı verilir, bunlar her organizmanın içinde ve dışında bulunurlar. Hafızayla ilgili fonksiyonlar “morfik
rezonansa” bağlıdır.
Temel olarak, morfik alanlar alışkanlık alanlarıdır ve düşünce, eylem ve konuşma alışkanlıkları vasıtasıyla
kurulmuşlardır. Kültürümüzün çoğu alışkanlıklara bağlıdır, yani, kişisel hayatımızın çoğu ve kültürel hayatımızın da
büyük bölümü alışkanlıklara bağlıdır.
Ünlü Psikiyatrist Carl. G. Jung’ın Kollektif Bilinçdışı teorisini biliyor musunuz?
Kollektif bilinçaltı insanlık ailesine ait olan bilinçaltıdır, bazı bilimadamlarına göre ise Dünya gezegenindeki tüm
canlıları kapsar. Kollektif/ortak biliçaltında kişiye özgü algılamalar söz konusu değildir. Uyurken ve düş kurarken kollektif biliçaltı ile bağlantı kurarız. İnsanoğlunun tarihi çağlarına, toplumlara, ırklara bakmaksızın ta dünyanın kuruluşundan
beri evrensel durumlara karşı gösterdiği tepkileri içerir. Örneğin; Korku, tehlike, savaş, erkek-kadın, çocuk-anababa,
aşk-nefret, aydınlık-karanlık gibi...
Jung’a göre içinde doğduğu dünyanın genel bir imgesi, doğduğu anda insanın içinde zaten vardır. İnsan dış
dünyasında içsel imgelerinin karşılığı olan nesneleri tanıdıkça, bu imgeler bilinçli gerçeğe dönüşürler. Örneğin, çocuk
dünyaya geldiğinde kolektif bilinçdışındaki anne imgesi sayesinde annesini derhal algılar ve onunla ilişkiye geçer.
Dolayısıyla insanın algı ve eğilimlerdeki seçiciliği kolektif bilinçdışının içeriğiyle açıklanabilir. Bazı şeyleri kolaylıkla
algılamamızın ve onlara karşı belirli tepkilerde bulunmamızın nedeni, kolektif bilinçdışında var olan eğilimlerimizidir.
Fobiler hakkındaki bir belgeselde çiçek fobisi olan insan olmadığı söyleniyordu. Bu belgeselde İngiltere ve Avrupa ülkelerinde fare fobisinin en yaygın fobiler arasında olduğu belirtiliyordu. Peki neden Avrupalılar’da çiçek fobisi görülmez
de fare fobisi yaygındır. Belgeselde bu konuda görüşü alınan psikologlar şöyle diyordu: “Bunun nedeni muhtemelen
Avrupa’da orta çağda yaşanan veba salgınlarıdır. Veba salgınından dolayı İngiltere’de bir zamanlar nüfusun % 40’ı
ölmüştü. Demek ki bazı olaylar kolektif bilinçdışımızda fobi olarak kalabiliyor.
Jung birbirini etkilemesi imkansız olan kültürlerde dahi ortak semboller keşfetmiştir. Bunlara arketip demiştir. Arketip,
ilkörnek (prototip) sözcüğüyle eşanlam taşır. Kolektif bilinçdışının içeriği arketipler olarak adlandırılır. Jung aynı sembolleri hastalarının rüyalarında da gözlemlemekte idi. Dolayısıyla arketipler düşüncesini dile getirdi.
Kollektif bilinçaltı ile ilgili yapılan bir çalışmada; Günümüz medeniyetiyle bağlantısı olmayan Afrika kabilesi bireylerine
logosu gösterilip ne hissettikleri sorulduğunda; “Açlık” demişler. Bir teoriye göre her insanın
McDonalds’ın
deneyimledikleri uyku aracılığı ile kollektif bilinçaltına yansıtılıyor ve gerekli durumlarda kişisel bilinçaltı yoluyla bilincimize yansıyor. Yani her insan, bir insanlık ediyor.
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Arketipler ile morfogenik alan arasındaki benzerliği farkettiniz mi?
Sanki ikiside aynı gerçekliğin farklı ifadeleri gibi değil mi?
100. Maymun fenomeni, Morfogenetik alan teorisi ve Kollektif Bilinçdışı teorilerini topladığımızda, bizler için
hem biyolojik hem de düşüncesel alanda bir ortaklık söz konusu olduğu görülüyor. Bu “ortak alanda” ise
insanlığın davranışları, deneyimleri, alışkanlıkları ve düşüncelerinin hepsi sanki bir kapta toplanmış gibi bir
arada duruyor. Bu kabın içerisindekilerin durumuna göre ise kaptaki diğerleri de bu çokluğa uyum sağlıyor. Bir
sepetin içerisindeki çürük meyvelerin sağlam olanlara değerek onları da zamanla çürütmesi gibi bir etki...
Verdiğim bu örnek insanlığın bugünkü bilinçaltının durumunu yansıtıyor sanki.
Bu durum değiştirilemez mi?
100. Maymun Fenomenini hatırlayın. Burada topluluk için sayısal olarak önemli olan bir “kritik notka” vardı.
Düşünce, alışkanlık sayısal olarak bu kritik noktaya ulaştığında değişim ve gelişim birbirinden uzakta
olsalarda tümü için geçerli oluyor. O nedenle bir kişinin bile kendini değiştirmesi, iyileştirmesi belirli bir oranda
tüm insanlığı etkileyecektir. Bu “iyileşme” kritik bir nokyata geldiğinde ise insanlık için bir “gelişim” kaçınılmaz
olacaktır.
Tabii ki bunların hepsi teori düzeyinde.
Peki bu teorileri gerçekleştirmeye çalışmaktan daha iyi yapacağımız neyimiz var.
Mevcut olanın içinde yaşamak sanki cehennemim içinde yaşamak gibi değil mi?
Bazı ülkelerin en büyük sorunu obezite iken dünyada her dakika 18 kişi açlıktan ölüyor!
İnsanlar kendi hayatlarında çıkar nokta bulamadığı için neredeyse her saniye bir kişi intihara teşebbüs ediyor.
Empati kurun lütfen.
Dünyayı, toplumumuzu ve kendimizi ne hale getirdik.
Bunları iyileştirmek ve yaşanılası bir dünya, toplum oluşturmaktan başka yapacak neyimiz var Allah Aşkına!
“Organize iyilik” bütün sorunları çözebiliriz anlamına gelmiyor.
Bu yalnızca insanların gelişimi için, daha iyi bir çevre, bilinç ve toplum oluşturabileceği şansını veren bir parça
fikir bütünü...
Zaten çok fazla da seçeneğimiz yok, ya birbirmize hayatı zorlaştracağız ya da iyileştirip, kolaylaştıracağız.
Hayatın akışına kendimizi bırakıp etkisiz eleman olarak hayatı yaşamanın anlamı ne?
Bugün kaç yaşındasınız? Bu kadar sene geçti işte...
Gelecek durmadan geliyor.
Onu atalarımızın ve bizim eski hareketlerimiz oluşturuyor.
Şehir merkezindeki eski binaları yapanlar acaba hala hayatta mı?
İzlerimizi, etkimizi bırakıp gidiyoruz hepimiz.
Nasıl bir etki bırakmak istiyorsunuz?
Deneyimlerinizi aktarmak, geleceği iyileştirmek, birilerinin hayatında olumlu değişikliklere neden olmak istemez
misiniz?
Neden istemeyesiniz ki?
Yapacak daha iyi ne işiniz var?
Bizler bilinçlenip, kişisel kazanç yerine birlikte ve iyi yaşamayı seçtiğimizde ve diğerlerine, kendimize ettiğimiz
gibi yardım ettiğimizde gelecek parça parça iyileşecektir.
Bir neslin diktiği ağaçların gölgesinde sonraki nesiller serinler.
Organize iyilik zamanı şimdi...
Şimdi.
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