Giriş-İlk Söz
Konumuz Kişisel Gelişim. Bu konunun çeşitli versiyonları
var elbette. Bu konuda yazılmış sayısız kitap binlerce
yöntem ve yol gösteriyor, yolunu bulmaya çalışan
insanlara. Ya insanlar ne arıyor’ Elbette öncelikli
aradıkları başarı. Herkes başarılı olmak istiyor. En
azından çevresinin ona çizdiği sınırlar dahilinde. Hiç
kimsenin öncelikli talebi bir Leonarda Da Vinci, bir
Einsitein, bir Bill Gates olmak değil. Olamayacaklarına
inanmışlar. Rekabetleri kendi küçük dünyalarındaki diğer
kişilerle. Hiç kimse okul arkadaşlarından geri kalmak
istemiyor. Her bir öğrenci mutlaka iyi bir Üniversitenin iyi
bir bölümüne kapağı atmak ve çevresinden özellikle de
ailesinden gelecek olan eleştirilerden kurtulmak istiyor.
Hakları da var.
Günümüzde bir insan için en acı olan şeylerden biri, bir
lise arkadaşının iyi bir üniversitede okurken, kendisinin
daha okuyamaması veya daha az kabul gören bir yerde
okuyor olmasıdır. Dahası da var.
Hepimizin eski arkadaşları vardır. Kimi liseden, kimi
üniversiteden, kimi mahalleden kimi akrabadandır. Sıkı
arkadaşızdır o dönemler. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez.
Sonra zamanın rüzgarı her birimizi bir yana sürükler. Ve
bir gün onlarla bir yerlerde karşılaşırız. Bu karşılaşma
sırasında eğer biz toplumun öngördüğü ölçüler içerisinde
ondan daha iyi durumdaysak kendimizi mutlu, gururlu
hissederiz. Ona göre daha iyi durumdayızdır. O okulu
bitirememiştir değişik nedenlerden dolayı. Biz
bitirmişizdir. O okulu bitiremediğinden dolayı düzgün ve
belli bir kariyer yapamamıştır. Çeşitli geçici işlerde
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çalışmıştır. Belli bir işi, belli bir geliri, bir birikimi, evi
arabası yoktur. Bu durumda kendimizi gerçekten de iyi
hissederiz. Ona göre daha iyiyizdir. Kariyerimiz, bir
miktar paramız vardır, başımızı sokacak bir ev de satın
almışızdır hatta bu arada fırsat bulup kendimize benzer
biri ile evlenmişizdir. Eşimiz de bizim gibi kariyer
sahibidir, belli bir kültürü, bir tarzı vardır. Tatillerimizi
bazen yurt dışında, bazen pahalı tatil köylerinde
geçirmekteyizdir. Ama o liseden arkadaşımız hala işsizdir,
bir geleceği yok gibidir. Belki de cebinde çay içecek
parası bile yoktur ama bize çay ısmarlamaya kalkar. Oysa
biz onunla bir arada fazla görünmek ve bulunmak
istemeyiz. Belki bizden bir şey ister diye korkarız. Onu
kendi çevremizdeki insanlarla tanıştırmak istemeyiz.
Onun gibilere verilen bir isim zaten vardır,
“Tutunamayanlar”.. Belki acıyan gözlerle, sanki bir lütuf
verir gibi onunla kaçamak bir çay içmeyi kabul ederiz.
Görüşmeyi bilerek uzun tutmak istemez ve sanki başka
bir yerde randevumuz varmış gibi sık sık saatimize
bakarız. Ona “bir ihtiyacın var mı’” diye sormaktan
korkarız çünkü gerçekten de bir ihtiyacı varsa ve bunu
bizden isterse diye endişeleniriz. Ondan kurtulduğumuza
sevinir, ne onun telefon numarasını ister ne de kendini
telefon numaramızı ona veririz. Ayrılırken, “Görüşürüz”
deriz ama belirsiz bir istektir bu. Nerede, ne zaman, nasıl
görüşüleceği belli değildir. Bir şekilde yeniden, bir
yerlerde, tesadüfen görüşülecektir. Karşımızdaki aynı
bizim gibidir gerçekte. O da bu karşılaşmadan pek
memnun değildir. Bir karşılaşma olmuştur ve o bu
karşılaşmanın kaybedenidir. Kendi yokluğunda savrulup
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giderken, birden hayatın bir başka gerçek yüzü ile
karşılaşmış ve bir "“Kıyaslama” içine düşmüştür. Ve bu
karşılaşmada, onun ne dürüstlüğü, ne samimiyeti, ne iyi
yürekli olması, ne bilgeliği, ne genel kültürü ne insanlığı
ne de hiçbir soyut değeri terazide tartılmamıştır. Tartılan
tek şey “Başarı kriterleri” olmuştur. Başarı, iyi bir okul
bitirmek, iyi bir kariyer, para ve gelir, iyi bir toplumsal
statü, başarılı bir evlilik, tüketme gücü olmuştur.
“Kıyaslama” ve “Yargılama”.
Sonra bir başka yerde bir başka karşılaşma yaşarız günün
birinde hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çünkü kötü
şeyler her zaman beklenmedik bir anda gelir. Bu kez biz
kendimiz “Kıyaslama”nın kaybeden tarafında oluruz.
Yine okuldan eski bir arkadaşımız ya da uzun zamandan
beri görmediğimiz yaşıtımız bir akrabamız ya da eski bir
can dostumuzdur karşılaştığımız.
Görür görmez çarpılırız, o çelimsiz, kara kuru çirkin insan
nasıl da böyle güzelleşmiş, pırıl pırıl, muhteşem bir
cazibesi, güçlü bir enerjisi var. Olduğundan daha genç ve
yaşam dolu görünüyor. Sanki dağları devirecek gücü var.
Belki de yanımızda o sırada eşimiz var. Eşimiz de onun
cazibesinden etkilenmiş gibi görünüyor. Etkilenmemek
imkansız gibi. O kadar güzel gülüyor ki, diğer her şeyi o
gülüş adeta içinde eritiyor, Sözler dudaklarından öyle
tatlı akıyor ki, sanki şiir gibi. Eşimizin onun enerjisinden
etkilenmesine içerliyoruz. Ama etkilenmemiş gibi
yapıyoruz. Belki bir açığı, gediği vardır diye onu
sorularımızla yokluyoruz. O başarılı bir iş adamı, ticaret
hayatında başarılı olmuş, güzel bir hayatı var gibi
görünüyor. O, bizim bir önceki “tutunamayan”
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arkadaşımızdan kaçtığımız gibi bizden kaçmıyor, aksine
bizi kucaklıyor. İçinde bir haset, bir garez yok. Varlığı ile
bizi ezmeye çalışmıyor, küçümsemiyor, yargılamıyor.
Hatta bize pek aldırdığı da söylenemez, o adeta kendi
dünyasında yaşıyor ve bizi de kendine bir uydu yapıyor.
Onu8n etrafında dönüyor, onun cazibesine kapılıyoruz. O
bize ne iş yaptığımızı hala sormuyor, kaç paramız
olduğunu, kariyerimizin ne olduğunu da. O sadece
bizimle ilgilenmektedir. Havadan sudan, eski günlerden
konuşmaktadır bizimle. Ona imrenir, kıskançlık duyarız
ama hislerimizi içimize gömeriz. Bu da bir karşılaşmadır.
Bu karşılaşmalar çoğaltılabilir. Daha beteri de olabilir.
Kendimiz gibi biri ile de bir karşılaşma yaşayabiliriz.
Nitelik olarak bizden üstün olmasa da nicelik olarak
bizden üstün olan biri ile bir karşılaşma yaşayabiliriz.
Biz sadece Lisans mezunuyuzdur,
O, Yüksek Lisans mezunu
Biz bir iş yerinde çalışıyoruzdur.
O bir işverendir.
Biz aynı yaşta olmamıza rağmen ondan daha yaşlı
görünüyoruzdur.
Bizim eşimiz az güzel/yakışıklı
Onun ki çok güzel/yakışıklıdır.
Bizim bir dairemiz
Onun bir villası vardır
Bizim bir arabamız
Onun bir Jipi
Bizim yoktur
Onun bir teknesi vardır
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O da bizim gibidir. Kıyaslamayı sever, hatta laf bile
dokundurur ufak ufak. “Sen gençliğinde de pısırıktın,
(Azıcık aşım, ağrısız başım” der der dururdun. Risk
olmadan, kazanç da başarı da olmaz.” Der. Kıyaslar ve
yargılar. Küçümser ve küçümsediğini saklamaz. Siz hayat
yorgunusunuzdur, işten eve evden işe gider gelirsiniz,
yağlanmışsınızdır, hafif kilolu. O sırım gibi, sürekli spor
yapmaktadır. O sizden kaçmaz, sizi villasına yüzme
havuzuna davet eder, teknesi ile gezmeye de. Elbette
kabul etmiş gibi görünür ama gitmezsiniz. Sürekli böyle
dengesiz bir karşılaşma sizin için yıkıcı olabilir. Eşiniz sizi
küçük görmeye başlayabilir. Oradan bir an evvel
uzaklaşmak istersiniz.
Kişisel Gelişim’in konusu temelde BAŞARI üzerine
odaklanmıştır. Versiyonlarından biri de Beyin Gücü’nü
kullanmaktır. Beyiz Gücünü geliştiren yiyecekler,
içecekler, bitkiler, testler..
50 Adımda Başarı, Başarının 111 Sırrı, Limit Sensin,
Secret, Küçük Şeyler, Büyük Şeyler, NLP (Beynin Telkinle
Programlanması) ile Başarı, Kariyer vesaire üzerinedir.
Sadece kitaplar değil, dergiler, Video Filmler bu amaçla
yapılır.
Elbette bütün bu bilgilerin, araştırmaların kaynağı,
bilginin ticari hale getirilmesi Amerika, Batı çıkışlıdır.
Yeterince iyi derecede İngilizce bilen herkes internetten
araştırdığında bu alanda yazılmış binlerce yazı, makale
bulabilir.
Bütün bu çalışmalar gerçekte ne demektedir’ İnsan
gerçekten de kendini Kişisel Olarak geliştirebilir mi’
Bütün o önerilere uyarak kendimizi ve beynimizi
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gerçekten de geliştirebilir ve o kitaplar sayesinde başarıyı
yakalayabilir miyiz’
Azim, çalışmak, disiplin ve diğer tüm öneriler gerçekten
de bize yarar sağlar mı’
Evet tüm bu bilgiler size yardım edebilir ama etmeyebilir
de. Beş, on lira verdiniz ve bir Kişisel gelişim kitabı
aldınız, okudunuz. Hayatınızda hiçbir değişiklik olmadı.
Yetinmediniz, başka yazarlar tarafından yazılmış olan
birkaç kitap daha aldınız. Konusu “Beyin Gücü”, Secret,,
Sırlar vesaire, Ferrari Satan Bilgeler, Limitsiz Tavsiyeciler.
Okudunuz. Yine bir şey olmuyor. Yine, umutsuz,
çaresizsiniz’ Herkes kişisel olarak gelişirken siz neden
gelişmiyorsunuz’ Sizin eksiğiniz nedir’ Başkalarının
yapabildiği ama sizin yapamadığınız nedir’
“Olumlu düşünmek başarı getirir.” Diyorlar. Nasıl yani’
Başarılı insanlardan örnekler veriyorlar, hep aynı kişiler;
para, iş güç sahibi, ürettikleri ürünleri çok satan kişiler.
Bill Gates, Cem Yılmaz ve diğerleri gibi. Çok para kazanan
şöhretli insanlar. Bir de Çin, Hint gibi ülkelerin bilgeleri
ile Mevlana gibi doğu bilgelerinin özlü sözleri ile önerileri
de var elbette. Öyküler okuyor, özlü sözler dinliyor,
başarı hikayelerini takip ediyorsunuz ama siz hala başarılı
değilsiniz. Neden acaba’ Çoğu zaman birinin söylediği,
başka birinin söylediğini tutmuyor. Aynı ata sözleri gibi.
Her bir sözün bir de tersi var.
Lisede okumakta olan bir öğrencisiniz, kader ailenizin
yüzüne pek gülmemiş. Aynı odayı kardeşiniz ile
paylaşmak zorundasınız. Bir yandan da baba-anne çalışıp
çabalıyor, yemiyor içmiyor, çocuklarım arkadaşlarından
geri kalmasın diye size dershane ücreti bulmak için
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uğraşıyor. Akıl veren çok ama gerçeğin bir başka yüzü
daha var. Ondan söz eden fazla kişi yok. Her yıl ortalama
1 milyon beş yüz bin kişi ÖSS sınavına girer ve bunlardan
sadece yaklaşık 500 bin kişi eleğin üstünde kalır. Çünkü
bu bir eleme sınavıdır ve katılanların üçte ikisi dışarıda
kalacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi dershaneye
giderse gitsin. 500 bin kişi içeride, diğerleri dışarıda
olacaktır. Diğer yandan eleğin üzerinde kalanlar arasında
da ciddi bir rekabet yaşanır. Hukuk, Tıp, Mühendislik gibi
toplumun değer verdiği özel alanlara gireceklerin sayısı
da bellidir. Diğerleri iki yıllık okullara, Açık öğretime,
Çinicilik okulu gibi okullara yerleşecektir. Hiçbir Kişisel
Gelişim bilgisi bu gerçeği değiştirmez.
Belki de başardınız, hedeflediğiniz okula girdiniz. Yeni bir
süreç başlar sizin için, belki de başka bir şehirde yaşamak
zorundasınızdır.
Diğer yandan başkaları da var. Küçük çaplı bir
işverensinizdir’ Büyümeye çalışmaktasınızdır. Ama ticari
hayat hiç de zannedildiği gibi kurallarına uygun gitmiyor.
Bu ülkede “Çevre” önemli, kimi tanıdığın çok önemli.
Hangi çevrenin adamı olduğun çok önemli. Her zaman
işini yapan değil, çoğu zaman hak etmeyen, birilerinin el
atması ile makam, mevki ve servet sahibi olan insanları
görüyorsunuz. İçleniyorsunuz.
Bu örnekler çoğaltılabilir. Anladınız artık. Hayat adil değil.
Ve Amerika’da yazılan Kişisel Gelişim kitapları ve
Amerikalıların ürettiği beyin Gücü ve Kişisel Gelişim
akılları bu ülkeye pek de uymuyor. Sizin bir eksiğiniz yok.
Siz çok sayıda bu tür kitap okudunuz ve orada verilen
önerileri yerine getirmeye çalıştınız ama on yıldır
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çalıştığınız şirkette, boşalan şeflik koltuğuna siz değil,
yeni mezun sizden on yaş küçük müdürün yeğeni
getirildi. Yapılması gereken işleri size yaptırıyorlar ama
imzayı atan müdürün yeğeni.
Siz herhangi bir alanda yıllardır bir iş yapıyorsunuz ama
yeni kurulan şirketin biri bir yerlerden ihale alıp duruyor.
Siz çok çalışıyor, geceniz, gündüzünüz bir birine karışıyor
ama sizin hak ettiğiniz yere siz değil, sizden daha güzel ve
seksi biri ya da güçlü bir babası olan biri alınıyor ve size
belki gelecek sene, babasının büyük hatırı vardı.”
diyorlar. Sizin babanızın bir hatırı yok.
İşte bundan dolayı, Amerikan şapkalı Kişisel Gelişim bu
topraklarda işe yaramıyor.
Durum umutsuz mu gerçekten’ Hatırlı babaları,
akrabaları olanlar, sizden daha güzel ya da yakışıklı
olanlar, uygun yerlerde, uygun kişileri tanıyanlar sizden
her zaman birkaç adım ileride mi olacaktır’
Elbette hayır. Eğer öyle olsaydı Tanrı olmazdı. Tanrı var
olduğuna göre, adalet de vardır.
Başkalarının hatırlı babaları, geniş çevreleri ve başarı
yolunda onlara destek veren bir çok unsurları olabilir
ama siz Tanrı’nın yarattığı ile onlarla rekabet edeceksiniz.
Buna kısaca “Süper Beyin Gücü” diyebiliriz.
Tanrı insana Süper Beyin Gücü verdi ve onu bir kafese
kilitledi, insana düşen ise o Beyin Gücü’nün sınırlarını
keşfetmektir ve her insana bu yetenek verilmiştir. İnsan
beyninin kapasitesini tam olarak kullanmaz, çünkü
kapasiteyi yükseltme vazifesi kendisine verilmiştir.
İşte size vadedilen Tanrı’nın Gücü’dür. Tanrı evrendeki
her şeye kendinden bir parça koymuştur. İnsana düşen
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onu keşfetmektir. Gizli hazineler her zaman derinlere,
metruk yerlere, harabelere gizlenir. Beyniniz keşfetmeniz
gereken bir metruk yerdir. Gerçek gücünüz orada
gizlenmiştir.
Onu keşfettiğiniz zaman, diğer her şeyin gücünün ne
kadar zavallı olduğunu göreceksiniz.
Bu kitap bu amaçla yazılmıştır. Hatırlı babaları olmayan
savaşçı ruhlara savaş azmi kazandırmak, bir başka yolun
olduğunu da göstermek için. Donanmak için Süper Beyin
Gücü’nüzü bu kitap ile keşfedeceksiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM
KARŞILAŞMALAR
Başlangıç
“Hayat karşılaşmalardan ibarettir.” dedi kuşaklı bilge,
ona o sırada yoldaşlık yapmakta olan dostuna. Şöhreti
bütün bölgelerde duyulmuştu. Beline doladığı uzun siyah
bir kuşağı vardı. Geceleri uyurken, yorgan niyetine
kullanırdı kuşağını. Yaşı belirsizdi. Her bakan onu farklı
bir yaşta görürdü. Kimisi otuzunda kimisi kırkında kimisi
altmışında, kimisi de sekseninde derdi. Herkesin gözü
farklı bakar, farklı görür. Kuşaklı Bilge bilmez mi bunu,
sorduklarında “ne görüyorsan o derdi.” Nereden geldiği,
nereye gittiği bilinmezdi. Kimdir, nedir, neyin peşindedir
kimse anlamazdı. Sadece yürürdü. Bir yoldan diğerine,
bir dağdan ötekine, kah bir gölün kenarında, kah bir
nehir boyunca yürür giderdi. Köylerin kenarından geçer
giderdi. Ne bir şey yediği ne bir içtiği görülmüştü. Ne
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kimseden bir şey ister ne de kimseye bir şey verirdi. Her
yerde olduğu gibi burada da meraklı biri ona yaklaşmış,
destur istemiş yol arkadaşı olmuştu. O ne gelene ne
gidene hayır derdi. Yürümek isteyenle birlikte yürür,
gitmek isteyene “gitme” demezdi. Sanki gelmişte ve
gelecekte olan bütün soruları sormuş ve yanıtını almış
gibi kendine göre bir sakinlik içinde yürür dururdu.
Yanında yürümekte olan adam merakla baktı. Sözün
arkasının gelmesini bekliyordu.
“Hayat karşılaşmalardan ibarettir.” dedi yeniden
mırıldandı Kuşaklı Bilge, bir gölün kenarında durmuştu ve
gölün derin sularına bakıyordu. “Gölün Dibindeki Balık
Neden Nehirde Olmayı Diler’ Diye devam etti
konuşmaya. Bir soru sormuştu, yanıtını zaten bizim
vereceğimizi biliyordu. Onun işi sormak bizim işimiz ise
sorulara yanıtlar bulmaktı.
Onun Sorduğu Soruların Yanıtları:
“Gölün Dibindeki Balık Neden Nehirde Olmayı Diler’
Beyin Gücü, kafesine kapatılmış bir aslan gibidir, kendine
yani saf bilince ulaşmak ister. Beyin, tek başına, diğer her
şeyden bağımsız bir birim gibidir ve sonradan kendine
eklenen, kuşku, korku, endişe, çaresizlik gibi onu
durduran, sınırlayan ve gerçek sınırlarına erişmesini
engelleyen barikatlardan kurtulmak ister. Bundan dolayı
sahibini zorlar, onun rüyalarına girer, hayallerini süsler
ve kafesinden çıkartılmasını talep eder. Oysa insan
korkaktır, doğduğu günden beri korkmayı öğrenmiştir ve
kendi aslanından korkar. Kendi aslanının, kendini
parçalamasından korkar.
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Balık sensin, balık hem gölü, hem nehri hem de denizi
bilir kendiliğinden, genlerine, kodlarına yazılmıştır bu.
Dar gelir sınırları olan göl. Onun istediği bir nehre
karışmak ve nehrin sularından akarak denizine, sınırsız
okyanusuna karışmaktır.
Ama derinlerde, bir yerlerde ona bir tatlı su balığı olduğu
ve tuzlu sularda öleceği, kaybolacağı ve yok olacağı
söylenir, doğduğu andan itibaren. O sadece kendisine
söylenenlere ve sınırlara inanır. Çünkü başka hiçbir göl
balığı, ırmaklara karışmaz, deniz sularına ulaşmaz. Ama
görmedikleri de vardır. Ağaca tırmanabilen balıkları
görebilse, kendinde nehre girecek gücü bulacaktı.
İnsan da karşılaşmalardan ibarettir. Bazen seçer, bazen
seçilir, çoğu zaman ise rasgeledir her şey.
Sana nehirlere ulaşma cesaretini verecek, ağaçlara
tırmanan balıkları aramalısın her zaman. O zaman beynin
korkuyu yok eder. Beyin örnekleri görmek ister.
Örnekleri gördükçe paradigması değişir. Artık bir göle
değil, bir nehre ait olduğunu hisseder. Gözlerine doğru
şeyleri göstermelisin. Göz, gördükçe ilahi plan hep
değişir. Doğru örnekler aramalı, bulmalı ve görmelisin.
Gördükçe beyninin kapalı pencerelerinden bir daha
açılacaktır. Oradan çıkan gücü hissedeceksin. Kendini
nerede görmek istiyorsan, orada zaten bulunanları gözle,
sadece onlara bak. Başka her şeyi görmeyi reddet.
Onların ne yediklerini, ne giydiklerini, ne içtiklerini öğren
ve onları düşün. Onların gerçek hayatta yaşadıklarını sen
sanki bir film seyrediyormuş gibi hayalinden geçir.
Beyninin içinde o hayatın fragmanları yaşasın. Artık
beyin yeni bir paradigma olduğunu fark eder ve o yönde
11

ilerler. Bir örnek verecek olursak; Varsayalım ki bir uzak
yol kaptanı olmak istiyorsun; bir kaptanın nasıl yaşadığını
ara bul, resimlerine bak, onu ve kendini seyirde gör.
Onun gemisini kendi geminmiş gibi hisset. Bazen o ol,
gemiyi istediğin bir limana götür zihninde. Bir süre sonra
beyin artık kabullenir. Ama gerçek hayat böyle değildir.
Beyin sürekli kısa, anlık algılamalar içindedir. Sürekli
etrafına bakan gözün algıladığı her türlü karmaşık veriyi
beyne gönderir ve bu karmaşıklık içinde beyin sadece
karışıklığı algılar. Bağırmakta olan biri, küsen bir arkadaş,
çamurlu yollar, üzgün yüzler vesaire.
Kendi karşılaşmalarını kendin seçmelisin. Algılarını da.
Sürekli televizyon dizileri seyreden biri bombardıman
altında
kalmış
gibidir,
sürekli
enformasyon
bombardımanı altında kalan beyin kendi saf bilincini
açığa çıkaramaz. Saf bilinci açığa çıkabilmesi için ona
sadece kendi seçtiklerinizi göstermelisiniz.,
Bakmak
ve
görmek......Algılarınız
temizleyin,
karşılaşmalarınızı kendiniz belirleyin. Olmak istediğiniz
yeri hayalinizde canlandırın.
İlk aşamalardan biri budur... Süper Beyin Gücü’ne giden
ilk adımı attınız demektir. Sadece görmek istedikleriniz
görerek, diğer her şeyi görmezden gelerek
“Karşılaşmalarınızı” kendiniz kontrol edebilirsiniz.
Başkalarının dayattığı algıları kabul etmemekle işe
başlayın.
Kara Bulutların Ardında Saklı Bir Güneş Var.
Beynin düşmanı vesvese ve endişedir. Gökyüzüne
baktığımızda bazen Kara Bulutlar görürüz. Ama onun
12

ardında bir güneşin gizlenmiş olduğunu da biliriz.
Doğanın kanunudur bu. Güneş bir gün mutlak ortaya
çıkar. Bu gerçeği de biliriz ama sosyal hayatımızda bu
gerçeği adeta göz ardı ederiz. Hayat çoğu zaman
sıkıntılar içinde geçer, çok az mutlu zamanlar vardır.
Ancak Süper Beyin Gücü, Kara Bulutların ardındaki
güneşi de görür ve adeta bulutların yerinde güneşi de
görür. Beynimizi buna alıştırmamız gerekmektedir.
Vesvese ve endişe ne zaman bizi yoklasa bu algılamaların
beyne ulaşmasını engellememiz gerekmektedir. Endişe
ve vesvesenin ortaya çıkmasının nedeni ise sıkıntı anında
beynin önceden yerleştirilmiş olan paradigmanın
değerleri çerçevesinde hareket ederek sıkıntıyı ve
sorunları o şekilde algılamasından kaynaklanmaktadır.
Buna değerler yapısalcılığı diyebiliriz. Buna birkaç
örmekle devam edelim:
Sevgilimiz ya da eşimiz tarafından terk edildiğimiz zaman
beynin toplumsal dayatmalarla kabul etmiş olduğu
paradigma olayı “Başarısızlık”, “Değersizlik” olarak
algılar. Çünkü insana doğduğu andan itibaren
yerleştirilmiş yargılar paradigması bu şekilde işler. Oysa
durum farklıdır ve farkı görmek algılamak ve yeniden
konumlandırmak
gerekir.
Oysa
Süper
Beynin
paradigması ise bu yeni durumu bir fırsat, bir imkan
olarak algılar. Süper Beyin sahibi olmayan, geler geçer
paradigmalarla hareket eden sıradan beyin o andan
itibaren endişe ve vesvese içine girer. “Ya” soruları ile
kendini sınırlamaya, yiyip bitirmeye başlar. Bu durum
işimizi kaybettiğimizde de bu şekilde gelişir, bir sınavda
başarılı olamadığımız zaman da bu şekilde gelişir. Yani
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yerleşik taş yerinden oynadığında endişe başlar. Endişe
ve vesvese Süper beyin gücünün açığa çıkmasını
engelleyen en büyük faktörler arasındadır. Bu tür bir
“tercih edilmeme” durumu ile karşılaştığımızda,
kaybedeceklerimiz yerine kazanacaklarımızı düşünmeye
başlarsak beynimiz için yeni ve bağımsız bir paradigma
oluşturmaya başlarız. “O’nun beni terk etmesi belki de
iyi oldu, uzun zamandır o engelliyor diye yurtdışına
çıkma hayallerimi erteliyordum, artık özgürüm.” Şeklinde
bir düşünce beynin gücünün artmasını sağlar. Daha çok
dinamik ve enerjik hale gelirsiniz. Bu örnekleri
çoğaltarak; “Bu şekilde iyi oldu, yeni bir alanına
girebilirim.” Şeklinde endişe hislerinden ve vesveseden
kendimizi uzak tutarak, gücümüze güç katarız. Çünkü
hayat sadece karşılaşmalardan ibaret değildir,
süreçlerden de ibarettir. Bir önceki durumumuzu bir
doğum
sancısı
olarak
kabul
edip,
sürecin
tamamlanmasından, yani yeni bir açılıma doğmuş
olmamızdan memnun olmamız gerekir. Anne karnında,
annesinin kordon aracılığı ile kendisine besin sağlayan bir
bebeği düşünün. O bebek, anne karnında, cenin
olmaktan memnudur, gıdası gelmekte ve güven
içindedir. Ama diğer yanda dış dünyanın diğer besinlerini
tatmanın tek yolu da önceki halden, yani anne karnından
kurtulmaktır. Bu süreç tamamlanmadan, bağlı olduğu
kordondan kurtulmadan, ne bir çiçeğin kokusunu
koklayabilir ne de bir domatesin tadına varabilir. Ne gün
batımını, ne gün doğumunu görebilir. O halde her şeyin
süreçlerden ibaret olduğunu kabul edip. Beynimize de bu
yeni paradigmayı öğretmeliyiz. Her ayrılışın, her sürecin
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tamamlanmasının, bir başka sürece açılan kapı olduğunu
kabul ederek, sürecin tamamlanmasının gerekli
olduğunu kabul etmeliyiz. Olayın nasıl gerçekleştiğinin de
bir önemi yoktur. Onun sizi terk etmesinin soyut
karşılaştırmalarda bir önemi yoktur. Bu şekilde toplumsal
dayatmalarla kendinizi “önemsiz”,”değersiz”,”tercih
edilmeyen” kişi gibi hissetmeniz özgürleşmenizi engeller.
Ne demiştik’ Her ayrılık bir birleşmenin başlangıcıdır’

Eşek, Eşekliğini Bilseydi
Dayatmaların ve telkinlerin insan beynine “Eşek”
muamelesi yaptığını biliyor muydunuz’ Eşek nedir’
Tanrının yarattığı bir hayvan. Hiç kimsenin onu hor
görmesine elbette gerek yok. Eşek, eşek olarak kaldığı
sürece elbette. Eski bir bilge şöyle der; “Herkes İsa
Mesih’in eşeğine şeker vermek ister ama o İsa’nın olsa
bile sadece bir eşektir ve şeker yemez. Canının istediği
sadece ottur. Bir eşeği memnun etmek istersen ona
şeker, değil ot vermelisin’
Oysa dayatmalar günümüzde tersine, insana eşek
muamelesi yapmaktadır. Beynin, süper gücüne
kavuşabilmesi için şekere, yani iyi şeylere ihtiyacı varken
dayatmalar onu ot yemeye zorlamaktadır.
Eşek, eşekliğini bilmez, kendinin farkında değildir. Ama
insana bu bilinç verilmiştir ve o bir insan olduğunu bilir
ama bu bilgi ona unutturulmak istenmektedir.
Dayatmalar elbette belli bir paradigmadan meydana
gelmektedir. Çünkü sadece kötü örnekler fark edilmekte
ve ortaya sürülmektedir. Sadece kötü ve başarısız
15

örneklerle beslenen bellek bu verileri bir örümcek ağı
gibi beyne iletmekte ve algıda seçicilik ortadan
kaybolmaktadır. Bağımlılık da bu duruma benzer şekilde
gelişir. Belli bir maddeden yoğun bir şekilde alındığında
hücre bunu doğal bir süreç olarak algılar ve sonuçlarına
aldırmaksızın sadece o maddeyi alabilmek için beyne
sinyal gönderir. Beyin de bu koşullanmaya alışır ve
sürekli çaresiz sinyaller, acı, öfke, yılgınlık vesaire
şeklinde akımlar göndererek yoksun kaldığı maddeyi
ister. Algıda sadece kötü örnekler olduğu ve koşullar bu
şekilde telkin edildiği zaman da sistem aynı şekilde işler.
Başarısız evlilikler, boşanmalar, iflaslar, yıkımlar,
ihanetler, yalanlar ve diğer bir çok olumsuz biçemler
beyinde bir örümcek ağı oluşturur ve beynin kendi
gücünü artırmasını engeller.
Beynin gücünü artırmak ve süper bir beynin sahibi
olmakta atılacak bir diğer adım da bu yönde gösterilecek
bir çaba olmalıdır. Buna algıda seçicilik diyebiliriz. Bu
yeni paradigmanın ön koşullarından biri ise bu tür
olumsuz telkinlerden uzak durmaktır. Bu tür
karşılaşmalarda algıda seçicilik sistemini kullanarak
bilinçli bir şekilde telkinleri duymazdan gelmek ve onlara
aldırmamak zorundayız. Beynin yeni paradigması ancak
bu şekilde sağlanır, bu çabalarımızı geliştirerek, beyni
saran engelleyici örümcek ağından bir süre sonra
kurtulduğumuzu fark ederiz ve özgür kalırız. Biz bir eşek
değiliz, önümüze konanı yemek zorunda değiliz. Eşek,
eşek olduğunu bilseydi, kesinlikle belki de kendi
paradigmasını değiştirir ve sırtına vurulan semeri
reddederdi. Unutmayın eşeklere semer, atlara eyer
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vurulur. İkisi de kendinin farkında değildir ve kendilerine
biçilen kaftana razı olurlar. Süper beyine giden yol sana
başkaları tarafından biçilen role itiraz etmekle başlar.
Yedi Kapaklı Kutu Gerçeği
Kavramlar, gizli hazinelere, beynin içindeki sırlara açılan
birer kapı gibidir. Kavramlar kabullerden meydana gelir.
Oysa gerçekte kavramın kendisi hem kabullerin hem de
algılamanın tamamen dışında soyut bir durumdur. Ona
anlam yüklendiğinde bir anlama kavuşur; Örneklersek,
önümüzden bir tren geçiyor ve soruyoruz, “Bu nedir’”
diye; Yanıtlar farklı; Yolcu treni, yük treni, tanker tren,
hızlı tren, ekspres tren vesaire şeklinde. Yorumlar,
yanıtlar ve algılamalar ne olursa olsun tren gerçeğinde
de olduğu gibi objenin kendisi bu yorumlarla değişmez.
Biz söyledik, biz öyle yorumladık diye, yolcu treni anında
şekil değiştirip, yük treni olmaz. Ancak soyut alemde,
kavramlar aleminde farklı bir gerçeklik vardır bu da
kavramların amorf olduğu ve bizim ona yüklediğimiz
anlamı üzerine giydiğini unutmamak gerekir. Biz
beynimize, o obje hakkında hangi değeri yüklersek o
kavram o şekilde biçimlenir ve biz o kavram ile
düşünmeye ve o kavram ile iletişim kurmaya
başladığımızda ona yüklediğimiz anlam o kavrama farklı
bir enerji verir. Örneklersek; “Arkadaş” kavramını
değerlendirelim; Biz eğer bu kavramı beynimizde, sıkıntı,
sorun, anlamsızlık, yorgunluk, belirsizlik ve önemsizlik
şeklinde biçimlendirmişsek, beyin de bu kavrama bu
enerjiyi yükler ve siz bir “arkadaş” ile karşılaştığınızda
ancak bu enerjiyi açığa çıkarırsınız. Örnekleri çoğaltırsak;
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“Para” kavramı; çok zor, elde edilemez, bulmak imkansız,
kazanmak benim işim değil vesaire şeklinde. Beynin para
algısı da bu şekilde gelişir. Onu ulaşılmaz olarak görür.
Öyleyse ne yapacağız’ Ne bir kavram için yeniden kendi
kendimize bir telkin süreci yaşayarak, her bir kavrama
kendi istediğimiz bir anlamı yükleyerek, beynin o kavram
üzerinde uyguladığı enerji biçimini değiştireceğiz.
Böylece kendi içimizde bir rönesans, bir aydınlanma
süreci yaşayarak, farklı kavramlara kendi iç dünyamızda
bir değer vereceğiz. Buna sıradanlıktan farklılaşma
diyebiliriz.
Eğer bugün, bazı insanlar, diğerlerinden farklı olarak, kol
gücü ile küçük bir teknenin içinde okyanus aşabiliyor, bir
dağın zirvesine çıkabiliyor, bir dağdan paraşütle
atlayabiliyor, hiç tanımadığı uzak bir ülkeye ihracat
yapabilmek için binlerce kilometre yol gidebiliyor, bir
şeyi keşfetmek için ömrünü adıyorsa, onların yaptığı
kavramlara yeniden kendi özgün ve özel anlamlarını
yüklemekten başka bir şey değildir. Bir dağın zirvesinde,
bu durumda Süper beyin, korku ve endişe hissi yerine
zafer ve mutluluk hissi duyar. Bu örnekleri kendi iç
dünyanızda istediğiniz gibi yoğurabilirsiniz. Kavramlar
sizin şekillendirebileceğiniz hamurlardır ve onları
başkalarının yoğurmasına izin verirseniz beyniniz özgür
kalmaz. Yedi Kapaklı Kutu bir alegoridir, bir kutu da yedi
kapak olabilmesi için o kutunun yedi yüzeyinin olması
gerekir. Bir kutunun yedi yüzeyi olamaz, mutlaka bir
karşıtı olması gerektiğinden, mutlaka çift rakamlı bir sayı
olmalıdır yüz sayısı. Bu sadece bir bakışı. Ama gerçek her
zaman gerçek değildir’ O halde bir şeyin kutu olabilmesi
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için en az altı yüzü olması gerekir. Bu da bir yanılsamadır.
Konik, piramit bir kutu da olabilir. Üç yüzlü, tek yüzlü,
vesaire.
O halde gerçek sizin istediğiniz gibidir.
Sokağın Köşesindeki Sokak Lambasının Işığında
Karanlık bir sokağa adım attınız ve ileride uzakta bir
yerde bir sokak lambası ve lambanın ışığını gördünüz.
İster istemez, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde oraya
doğru yürürsünüz. İşte koşullanmış beyinlerde bu şekilde
davranır.
Bazı insanlar vardır, nemrut gibi hiç kimse onlardan
hoşlanmaz. Bazı insanlar vardır, “Şeytan Tüyü” var
derler. Sempatik sevilen. Bazı insanlar vardır, içimizden
onun isteklerini yerine getirmek isteriz. Bazı insanlar
vardır, açlıktan ölseler kimseler el uzatmaz. İşte tüm
bunlara neden olan beynin koşullanmalarıdır. Tüm
insanların beyinlerinin koşullanmalarını belli bir düzen
içine sokamayacağımıza göre, düzenlemeye sadece
kendi beynimizle başlamak daha akıllıca olur.
Gelelim tekrar köşedeki sokak lambası olayına. Bu bir
tasarımdır. Bir sokak olmalı önce, o sokak karanlıkta
olmalı. O sokak yeterince uzun ve korkutucu olmalı. Ve
bir sokak köşesi, bir lamba ve o lambaya enerji veren bir
kaynak olmalı.
Bir sokak lambasına olduğu gibi, başkalarının da size akın
akın gelmesini istiyorsanız, karanlıkta sokak lambası
olmanız gerekmekte ve beyninizi bu yönde eğitmelisiniz.
İşte Süper Beyne sahip olmaya giden basamaklardan bir
diğeri de budur. İşe sonundan başlayalım. Öncelikle bir
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enerji, kaynağına ihtiyacımız var. Buna sağlık diyebiliriz,
iç dünyanız ne olursa olsun, eğer o iç dünyayı
şekillendirecek olan malzemeler bozuk olursa, sonuçlar
da bozuk olur. Beyni doğru gıdalarla beslemelisiniz.
Beyni besleyen doğru gıdalar ile ilgili bilgiyi kitabın
sonunda bulabilirsiniz. Elbette sadece gıdalar yetmez
enerji için, enerjinin ışığa dönmesi için de bir
dönüştürücü
gerekmektedir.
Dönüştürücü
ile
bildiklerimizdir. Kitaplar, yazılar ve diğer her şeyden elde
ettiğimiz entelektüel bilgi diyebiliriz buna. Ya da “üzerine
düşünmek, meraklanmak” diyebiliriz buna. Soru
sormakla ve hayret etmekle başlayabiliriz. Üzerine
düşünmek kolay, sıradan bir iş değildir. Leonarda Da
Vinci’yi böyle düşünmeye sevk eden nedir’ İskender
neden dünyayı ele geçirmek istemiştir, bunun altında
yatan gerçek nedir’ Söz nedir, soyut nedir’ Ve bu
örnekleri çoğaltalım. Sordukça, düşündükçe ne kadar
hayretler içinde kalacağımızı göreceksiniz. Sorarak,
düşünmek ile elde edilen yeni paradigma bir
dönüştürücü gibi enerjiyi ışığa çevirir. Sonra bir lamba
olmak gerek o ışığı hapsedebilmek için buna da metafizik
inanç diyebiliriz. İnsan inanır, yaratan Tanrı’ya ve diğer
bir çok doğa dışı şeye inanır. Çünkü gerçek budur.
İnanmamak eşyanın, yani insanın tabiatına aykırıdır. İşte
oluşturulan bu inanç bütünselliği lambadır. Bir de direk
gerekir bize lambayı yerleştirmek için. İşte bunlarda
ilişkilerimizdir. İnziva, yalnızlık, toplumdan soyutlanma
sadece dervişler içindir, dünya ile işi olduğunu
düşünenler derviş olamaz bu durumda. Bir sevgi direğine
ihtiyaç duyarız. Aile, anne-baba, kardeşler, eşlerimiz,
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çocuklarımız onlara verdiğimiz ve onlardan aldığımız
sevgi de lambamızın direğidir. Ve bir sokak gereklidir
bize. Sokak ise, kendi bilinçli tercihlerimiz ile
oluşturduğumuz genel çevremizdir. Ve o sokakta bir
sokak lambası olmak içinde karanlığın olmasını
beklemeliyiz. Yani ışık kendi varlığını ancak zıddında
gösterebilir, ışık ancak karanlıkta işe yarar. Simgelediği
şey ise, bizden talep edilmedikçe ortaya çıkmamaktır.
İnsanlar sadece karanlıkta ışığa talep ederler. Gereksiz,
gevezelikler, güç gösterileri vesaire sadece zarar verir.
Beynin gücünün süperleşmesi için geçilmesi gereken
kapılardan biri de budur. Her şekilde doğru beslenmek...
Perili Evde, Peri Olmak
Büyük ikramiye çekilişi var. İkramiye 15 Milyon Tl.
Muhabir soruyor, “size çıkarsa ne alırsınız’” diye. Yanıtlar
ortak “ev alırım”. Şeklinde. İnsanlar neden ev almak
ister’ Ev sahibi olmak için mi’ Hayır, doğru yanıt, “ev
sahibi zulmünden kurtulmaktır. Bu his, bu memlekette
genetik bir kod gibi insanın içine işlemiştir. Hiç kimse
artık o “ağız kokusu” denen şeyi çekmek istemez. Yoksa
bu işlerin düzgün işlediği, yani evlerin belli bir sistem
içinde, bürolar tarafından vicdan sınırları içinde kiraya
verildiği ülkelerde böyle bir kod yoktur. Onlar daha çok
dünya gezisi için böyle paralar isterler.
İşte insanın Süper beyne giden yolda karşılaşacağı
hislerden biri de bu kodlardır. Kodlar belirleyicidir. Bir
başka soru ile devam edelim. Bu ve benzeri kitapları
okuyan insanlar neden böyle bir talep yaratmaktadır.
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Yani insanlar neden bir “Süper Beyne” sahip olmak
isterler’
İsterler bu zaten beynin bir talebidir. O özgür bırakılmayı
ister. Toplumsal yaşamda kendisine çaresizlikten başka
bir şey öğretilmeyen, başkalarının “ağız kokusu” ile
yaşatılmak zorunda bırakılan insan baskılar altında bu
süreci kabul etmek zorunda kalsa da, beyin bu sürece
isyan eder ve kişiyi sürekli uyanık tutarak, rahatsız
ederek onun gerçek ve soylu kimliğine ulaşmasını ister.
İşte derinlerden gelen bu istek insanı arayışa ister.
Perili ev ve peri kavramı kurmaca bir şeydir. Hayal
ürünüdür. Ama kavramsal olarak vardır. Ve hemen
hemen herkes bir perinin ve bir perili evin nasıl olduğunu
bilir. Bu kurmaca bir bilgidir ve bir ön kabul, veri transferi
ile olur. Hayatında hiçbir peri masalı okumamış,
dinlememiş ve filmlerini seyretmemiş, resimlerine
bakmamış olan bir insan bir periyi hayal edemez.
Toplumda da böyle binlerce kurmaca ön kabuller vardır
ve insan beyni işte bu ön kabullerle zehirlenerek kendi
özgün işlevinden uzak düşmüştür. Kendi bakış açımızı ve
bildiklerimizi yeniden sınamaya başlasak ne kadar zavallı
durumda olduğumuzu görürüz. Beynin kendini
güçlendirmesinin önündeki en büyük engellerden biri de
budur ve bu basamak aşılması gereken önemli
basamaklardan biridir. Kimler bize ne masallar okuyarak
beynimizi bizden çaldı’
Bu aşamaya “arınma” aşaması diyebiliriz. Beynimizi
kurmacalardan arındırmalıyız. Biz onu arındırdıkça, o
gücünü kazanacak bize gerçekten ihtiyacımız olanı
verecektir.
22

Soğuk ısıtır, sıcak üşütür. Şaşırdınız değil mi’ Gerçekten
de böyledir. Soğuk kendi sınırında artık ölümcül bir ısı
verir. Sıcak da tam tersi. İşe içindeki seni öldürmekle
başla. Bu ölümde yeni bir doğum vardır. Her şeyi
tersinden düşünmeye başlayız. Dağ ne kadar derin, deniz
ne kadar yüksek. Bu göl ne güzel akıyor. Daldaki karga da
havlamaya başladı. Böyle davranmak spor yapmaya
benzer. Böyle düşünerek, kendinize böyle telkinlerde
bulunarak beyninizi spor yapmaya alıştırırsınız. Deneyin
göreceksiniz ki önünüzde yeni ufuklar açılacak. Çok
saygın birini bir müptezel, bir müptezeli de çok saygın
biri gibi düşleyin. Bu olayı bir oyun haline getirin. Hem
eğlenceli hem de çok faydalı olduğunu göreceksiniz.
Bir insan ne zaman ki, kendi yüzünü yansımasına
bakmadan görür, işte o zaman Süper Beyne sahip
olmuştur.
Karartma Gecesinde Komşudan Gelen Çörek
Modern hayat bir karatma gecesinden başka bir şey
değildir zaten. Her birimiz sığınaklarımıza sığınır ve
herhangi bir kötülüğün hedefi olmamak için
pencerelerimizden dışarı ışık sızmaması için karartma
yaparız. Korkarız, her yer karanlıkken, her pencere
karartılmışken bizim penceremizden sızacak bir ışık
parçası bizi bombaların hedefi yapar. Böylece beynimizin
ışığını dışarıya kapatır ve onun varlığını göstermesine izin
vermeyiz.
Bu durumu, “başkaları ne der’”. Aman “eleştiri
gelmesin.” Ya hakkımda kötü düşünürlerse.” Şeklinde
sayısız durum ile açıklayabiliriz. Böylece bir işe
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yaramadığını düşünen ışık artık parlamaya devam etmez,
kendini söndürür, içine kapanır, işlevsiz kalır. Hepinizin iç
dünyası karatma gecelerini yaşamaktadır. İç dünyanın
beyinle doğrudan ilgisi vardır. İkisi karşılıklı birbirini
besler. Beslenme durduğu zamanda, beyin sönmekte
olan, delik bir balon gibi davranır. Dibi delinmiş bir bidon
gibi suyunu akıtır. İnsanın hem ruhsal hem de bedensel
ölümü böyle başlar. Aslında ölüm dediğimiz artık beynin
fonksiyonlarını yitirdiği an, beynin ölüm işlemini
tamamlamasından başka bir şey değildir. O zaten hücre,
hücre ölmektedir ve son hücre de öldüğünde artık ölüm
sürecini tamamlamıştır. Beyin ihtiyacı olan metafizik
gıdadan uzaklaştığı zaman ölüm süreci de başlar.
Karartma gecelerini bu süreç olarak tanımlayabiliriz.
Modern toplum karatma gecelerini yaşamaktadır ama
bizim de yaşamamız gerekmez. O halde beynin
pencerelerini açmakla işe başlayalım. Kapımız çalınıyor,
korkuyoruz, endişe içindeyiz. Acaba kim’ Burnumuza
çörek kokusu geliyor. Koku tanıdık, endişelerimiz
azalıyor. Kapıyı açıyoruz ve komşu çörek getirmiş. Neden
acaba’ Bir sokak köpeğine neden birileri düzenli olarak
yiyecek veriyorsa, neden birileri kuşlara yem atıyorsa,
neden birileri bir yerlerde ağlayan bir çocuğun başını
okşayıp ona hep cebinde taşıdığı şekerlerden verip onu
sevindiriyorsa, bunun da nedeni budur. Bu hal içinde siz
şefkat gösterilmesi gereken bir ağlayan çocuk, aç bir
sokak köpeği, yem bekleyen bir kuştan başka biri
değilsiniz. Çöreği getiren komşu da aydınlanmış bir
beyindir.
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Paradigmayı tersine çevirelim. Cebinizde her zaman
birkaç çikolata, şeker taşıyın ve nedensiz yere bir çocuğa
verin, sevinsin. Artık ekmeklerinizi çöpe atmak yerine
sokak köpeklerine atın. Yavru bir sokak kedisini önüne
bir tas süt koyun. Acelesi olan birine sıranızı verin.
Örnekleri çoğaltın. Arada bir herhangi bir tanıdığınız
nedensiz yere arayıp “hal hatır sormak için aradım.”
Deyin. Onların sizin için duyacağı iyi hisler beynin
metafizik gıdasıdır.
Beynin gereksinim duyduğu metafizik gıdalar işte
bunlardır.
İncisini Arayan İstiridye
Bazı şeylerin öncülleri vardır. Belki de her şeyin bir
öncülü vardır. Birine aşık olmadan önce ona aşık
olacağınızı belli eden bazı işaretlerin olması gibi.
Filmlerde görürsünüz, bilim-kurgu formatında yapılmış
bazı filmlerde beyin gücü ile bir çok iş yapan insanlar
vardır. Zamanı bükenler, eşyaya hükmedenler. Bu tür
hayal gücü de bazı şeylerin öncüllerinden başka bir şey
değildir. İnsan beyni bir istiridye ve işlevini yani incisini
arıyor. Onu üretmek için çabalıyor. Gereksinim duyduğu
tek şey kabuklarının arasından sızacak bir kum tanesi. O
kum tanesi olmadan inciyi yapacak sıvıyı salgılayamıyor.
Sadece bir tek kum tanesi yeter. O da farkında değil ama
bu durum istiridyenin bir hastalık halinde başka bir şey
değil. Yabancı bir madde istiridyenin kabuğundan içeri
girdiğinde, bünyesi bunu kaldırmayan deniz hayvanı onu
izole etmek için sıvısını salgılıyor ve ortaya muhteşem bir
inci çıkıyor.
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Bizim hayatımızda istiridye nedir, inci nedir’ İstiridye
beynimiz faaliyete geçmek için harici bir şey istiyor, buna
da amaç diyebiliriz.
Beyin boş kalmayı sevmiyor, bir amaca, bir hedefe,
soyut, metafizik bir desteğe ihtiyaç var. Sürekli sıvısını
salgılamak istiyor. O halde ona yardımcı olalım. Bu
amaçla yazılmış çeşitli testler var. Denklemler,
bilmeceler, bulmacalar, akıl yürütmeler, akıl oyunları
vesaire. Bunlar anlık amaçlar olarak beynin ihtiyaç
duydukları, bir de orta vadeli ve uzun vadeli amaçlar
gerekli. Tutku, sorumluluk ve bir şeyler üretmek. Bu
karşılıklı bir etkileşim anlamına gelir.
Askersiz Yapılan Savaşların Mahcup Komutanları
Bir zamanlar, tarihin bir döneminde, bir coğrafyada iki
kale varmış. Her iki kalenin de elbette birer komutanı
olur. Komutanın biri coğrafyanın bir yarısını, diğeri de
diğer yarısını kontrol ediyormuş. Kale, komutan ve asker.
Bu üçü bir araya gelince savaş elbette kaçınılmaz olur.
Çoğu zaman önemsiz nedenlerden dolayı bu iki komutan
birbirine meydan okur ve her meydan okuma sonrası iki
ordu tam coğrafyanın ortasında bulunan bir ovada
karşılaşır savaşırlarmış. Bu durum yıllarca böyle sürüp
gitmiş. Günün birinde her iki tarafın da askerleri anlamsız
savaşlardan bıkıp usanmış ve kaleden uzaklaşmaya ve
anlamlı savaşlara katılmak üzere başka komutanların
emri altına girmiş. Her iki komutan da askersiz kalmış
ama birbirlerine diklenmeleri sürüp gitmiş. Bunların
savaş çığlıklarından bıkan ahali, “gidin kozunuzu
paylaşın.” Demiş. İki komutan askersiz bir şekilde karşı
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karşıya gelmiş bir süre kılıç sallamışlar, hem yaşlılıktan
hem de bıkkınlık ve yorgunluktan dolayı silahlarını indirip
savaşmaktan vazgeçip kalelerine dönmüşler. Geride
sadece hikayeleri ve mahcup halleri kalmış. Kendilerini
artık bir savaşçı, bir komutan olarak hissetmiyorlarmış.
Günümüzde, modern toplumlarda ki insanlarda aynı bu
komutanlar gibi, kahvelerde, evlerde, bir yerlerde kendi
kalelerine sığınmış, yorgunluktan, yılgınlıktan, en
önemlisi
de
askersizlikten
artık
savaşmaktan
vazgeçmişlerdir. Askerlerimiz beyinlerimizin nöronlarıdır
ve biz insanlar yıllardır onları boş savaşlarda, bıkkınlık
getirecek kadar savaştırıp yoruyor ve kendimizden
uzaklaştırıyoruz. Başkalarının halleri ile onları meşgul
ediyoruz. Eskiler bir söz söyler; “Ahmak odur ki, kendi
mumunun ışığında başkasının servetinin hesabını yapar.”
Hep başkalarının hallerini düşünüyor, onların hallerini
konuşuyor ve duygularımızı onların askerleri haline
getirip, onları kırıp geçiriyoruz. Haset, kıskançlık, kin,
öfke, nefret ve bu tür başkaları için hissettiğimiz olumsuz
duygular. İşte bunlar gereksiz, anlamsız savaş alanlarıdır,
savaşa sürdüklerimiz ise beyin nöronlarımız. Öylesine
ahmağız ki; kendi askerlerimizi, başkalarının savaşlarında
kaybediyoruz. Komşu arabasını bir üst modelle
değiştirmiş, kıskançlık, haset. Birisi dedikodumuzu
yapmış, bu da kulağımıza gelmiş; öfke. Ve daha da büyük
olaylar
gelir
belki.
Aldatmalar,
kandırmalar,
kandırmacalar ve aldatmacalar karşısında depreşen
duygularımız beynimizin nöronlarını asker gibi savaşa
sürer.
Çocukluğumuz,
gençliğimiz,
olgunluk
dönemlerimiz böyle değersiz hislerle geçer gider ve
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elimizde artık asker kalmaz. Kendi savaşımızı veremeyiz.
Rekabet edecek gücümüz kalmaz. Atalete, tembelliğe,
aldırmazlığa teslim oluruz. Sonra da artık vazgeçeriz.
Beynimizin nöronları bizim askerlerimizdir, onları
başkaları için hissettiğimiz kötü duygular ile savaşa sokup
kırmayalım. Onlar bir gün bize gerekli olacak. Onları
besleyelim, koruyalım ve kendi savaşımız için hazır
tutalım. Sizi kışkırtan olsa bile bu tür durumlarda
aldırmaz olmak gerekir.
Düşünmenin İmkansızlığı
Matrix belirleyicidir, bir temel yapı taşı ve sürükleyen
öğedir. Beyin fonksiyonel olabilmek için mutlaka belirli
referanslara dayanmak zorundadır. Bu durum
maymunların ağaçların üzerinde yaşamasına benzer. Bir
maymun bir dalı tutmadan diğerini bırakmaz. Beynin
yapı formu da buna benzer ve beyin mutlaka tutunmak
zorundadır. Tutunma kodeksleri içinde davranan beyin
sadece sınırlı kompleksler ile kodeksler tarafından
sarılmış olma durumunda çözülmeye ve çözünmeye
doğru akıcı bir özellik gösterir. Böylece o beyin ve
dolayısıyla o beynin sahibi insan da sıradanlaşır. Bu
duruma üşünmenin imkansızlığı diyebiliriz. Beynin
çerçevelenmiş olması, çerçevelenmiş parametrelerin
dışına çıkamayacağı anlamına gelir. Alıştırılmış olan
verileri baz olarak alır. Örneklersek: Soğuk-üsütmekhastalık....Pazartesi-İşbası-İş-sıkıntı......Pazar-TatilDinlenme......Kadın-Problem-Yalnızlık....-Para-Varlık
sebebi-sorun....Çerçeveler
bu
tür
verilerin

28

kombinasyonlarıdır
ve
burada
“Düşünmenin
İmkansızlığı” paradigması hüküm sürer.
O halde; Beynin sahibine düşen, beyne yeni referansları
tanıtmaktır. Bu durum şuna benzer. Yeni bir donanım
satın aldığımızda, ürünle birlikte bir de sürücü verilir.
Sürücü, yeni donanımın yapısının ana bilgisayar
tanıtılması ve uyumun sağlanması içindir. Beynin de yeni
sürücülere, yeni durum ve opsiyonlara ihtiyacı vardır. O
halde yeni bir paradigma oluşturmak için şu şekilde
harekete geçelim; Önermeler bizim istediğimiz şekilde
olsun.
Çalışmak-eğlenmek-para...Özgüven-mutlulukneşe....Pazartesi-fırsat-kuvvet....Örnekleri çoğaltın ve
üzerine düşünün. Düşünmek ve tekrar etmek beyin ile
kurulan sürücü aracılığı gibidir.
İnsan sekiz saat uyur. Bu bir ön kabuldür. Güzeller çekici
ve daha başarılı olur...Bu da bir ön kabuldür...İnanmak
beynin duvarlarının daha da kabuk bağlamasına neden
olur. Ve yeni verilerin içeri girmesine engel olur. O halde
kapılar açılmalı ve köprüler kurulmalıdır. Açık yapılı bir
insan olmak bu anlama gelir...Önermeler: Denge insanı
güzelleştirir. Bu yeni ön kabul insanı çaba göstermeye
iter. Böylece insan güzelleşmek için denge arayışına girer
ve dengenin ne olduğunu anlamaya çalışır. Denge; dış
görünüş ve iç görünün yapı birlikteliğidir. Kıyafetlerin
tasarımı ve farklı birlikte kullanımı bir anda sıradan bir
insanı cazip hale getirebilir. Örnekleri çoktur. Beyne
doğru, farklı ve zengin kombinasyonlar sunmak
zorundayız.
Bedenlerine Mahkum Olan Bilinçler
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Metafizik’in varlık nedeni insanın rahatsız bir yaratık
olmasından kaynaklanır. İnsan varlığının bilincinde olarak
hayatı ve hakikati sorgular. Soğanın cücüğünün kendi
kabuklarına mahkum olması gibi, insan da sayısız bir çok
kabuk ile sarmalanmıştır. Ancak sorun sarmalanmış
olması değil, sarmalanmış olmanın bilgisi ve bilincidir.
Sonsuz bir evrenin içinde galaksiler, saman yolları ve o
saman yollarının birinin içinde sınırları atmosferle
belirlenmiş yerküre, yer çekimi. İşte bütün bunlar, geride
sadece bir hayal gücü özgürlüğü bırakarak insana
mahkum olduğu hissini verir. Özgürlü hayalin gücünün
sınırları içinde kalır. Ve son olarak da beden. En kötü
hislerimizi de bedenimiz üzerinden alırız. Hatırlanan,
hatırlatan bilgi-bilinç akışımı bu düzlem üzerinden
hareket eder. Ve beden düşünsel akışın bir unsuru olur.
Kavramlar bu şekilde gelişir.
Kel-Şişman-Zayıf-Kısa-Uzun-Çirkin-Güzel-Seksi...Zaman
içinde beyin bu kavramları tasnif etmeye ve belli bir
önyargı oluşturmaya başlar. Bazı durumlar da ise daha
ayrıntılara girilir. Göz-Bakış-Burun-El-Ayak ve diğer
biçimsel özellikler kategorize edilmeye başlanır. Böylece,
görsel yapı, beynin ilgili nöronlarına bağlanır ve çağrışım
sistemi ile davranışlar belirlenir. Bu bilinçdışı akım; bir
odaya çok güzel bir kadın girdiğinde herkesin dönüp ona
bakması, bir erkek manken güzelliğinde birine karşı,
diğer herkesin daha yardımsever olması. İşe alımlarda,
liyakat ve mesleki beceriden önce o kişinin bedensel
özelliklerine bakılması. Toplumun genelinin beyinlerinin
bu şekilde kodlanması nedeninden kaynaklanmaktadır.
Ya bedenimiz ve görünüşümüz başkalarının beyinlerinde30

iyi unsurların saklandığı kategorinin içinde değilse ne
olur. O zaman sürekli haksızlığa uğrar, sürekli itilir
kakılırız. Bu bilincin bedene mahkumiyetidir. Ancak derdi
veren Tanrı, dermanı da verir. Eğer bedensel
özellikleriniz ile bir sorununuz varsa ve bu konuyla ilgili
başkalarında oluşan bu bilinci değiştirmek istiyorsanız.
Başkalarının beyinlerine hükmedebilir ve bedeninizin
esaretinden bilincinizi kurtarabilirsiniz.
Sizden beklenmeyeni yapın. Neden-Sonuç ilişkisinde
sadece sonuç gibi davransanız bile karşı tarafın beyni
bunu bir nedene bağlayacaktır. Yani bir manken gibi
davranırsanız ki onlar çok beğenildiklerinden özgüvenleri
yüksek ve talepkardır. Siz de benzer bir davranış konsepti
geliştirebilirsiniz. Beden görünüş olarak sanki
zirvedeymişsiniz gibi davranır ve kendinizi o şekilde
algılarsanız, karşı tarafa göndereceğiniz bilinç akışı bu
şekilde olur. Böyle davranan çok kimse vardır. Çeşitli kısa
boylu, hatta çirkin olan bir çok oyuncu, başkaları
tarafından adeta mükemmellermiş gibi muamele
görürler. Siz kendinize nasıl davranırsanız başkaları da
size öyle davranır.
Anlamı Kaydırılmış Gerçekliğin Yapı-bozumu
İnsan Süper bir beyne sahip olmak ister. Çünkü artık
karmaşık sorunlar sıradan ya da çeşitli eğriltme
yöntemleri ile sıradanlaştırılmış çözülemez hale
gelmiştir. Bütün kavramlar kendi anlamlarını terk edeli
çok oldu. Algıda belirsizlik, kavramada dengesizlik ve
rekabet sistemi için de geriye düşme momentumları
gerçekten de kavramak isteyen ve yeniden dirilmek
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isteyen insana hadım edilmiş kendi gerçekliğini yeniden
tamir etme, yeniden dengeleme ve belli bir sabite
yerleştirme kaygısı taşımaktadır. Sözler yetmez oldu,
düşünmek biçare. Her şeyden gerçekten de çok var.
Perdeler sıkı sıkı kapalı. Duvarlar daha yükselmekte ve
tuğlaları güçlendirilmekte.
Bu yapı-bozumu, gerçekliğin alt üst edilmesi çaresizlik
edimleri yeniden var olmak isteyen insana bir Süper
Beyin ihtiyacını ortaya koymaktadır. Herkesin bir süper
beyne ihtiyacı var ama herkes süper bir beyne sahip
olamaz. Parametrenin neresinde olursanız olun, hangi
cinsiyet, yaş gurubu, eğitim skalası içinde olursanız olun
herkes Quvas yöntemi ile beynini süper hale getirebilir.
Bu sistemi insanlık tarihinde ilk uygulayanlar Eski Mısır
Bilgeleri ve kahinler olmuştur. Quvas yöntemi herkes için
değil, sadece çok isteyenler içindir. Çemberin kenarında
kalanlar ve elini çemberin içine sokmayanlar, bu cesareti
taşımayanlar Quvas yönteminin sırlarına erişemezler. Bu
yöntem adeta bir yemin töreni gibidir. Sadece iyilik için
istendiğinde gerçekleşen bir sistem, kendi iyiliğiniz ve
genelin iyiliği. Bu yöntem ile kendinizi, yakınlarınızı ve
ulaşmak istediğiniz herkesi korursunuz.
Kara Gücün karşısında, o yokmuş gibi davranmak...Kara
Güç nedir’ Bu gücü kullana çok kişi olmuştur ve bunların
en bilinenlerinden biri de Hitler’in kullandığı güçtür.
Korkunun gücü, bilinmezliğin gücü. İşte Quvas yöntemi
ile sistemleştirilmiş korku ile baş ederek beyninizi özgür
bırakacaksınız. Bu konuyla ilgili anlatılan bir hikaye
vardır:
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Çevresi çok büyük uçsuz bucaksız bir ormanla kaplı olan
küçük bir köyde yaşayan insanlar, kuşaktan kuıağa bir
korkuyu taşırlar. Kara Orman korkusu ve diğerleri.
Masallar ve efsaneler giderek daha da büyür. Orman da
yaşayan ölümcül yaratıklar. Zaman geçtikçe bir masal
üzerine bir başkası eklenir. Herkes birbirinin korkusunu
besler. O köyde yaşam durmuş gibidir. Dış dünya ile
ilişkileri olmadıkları için, içeriden çürümeye başlarlar.
Aynı benzer gıdaları yiyerek kötü beslenirler. İç evlilikler
yaparak yeni kuşakların sağlıksız olmalarına neden
olurlar ama korkuları o kadar büyüktür ki, yine de
köylerini terk edip, ormanın içine girerek başka
dünyalara açılamazlar. Korku üzerine oturan köy
paradigması zaman içinde o köylüleri birer canavara
dönüştürürler. Oysa ormanda ne yaratıklar ne de
ölümcül bir şeyler vardır. Korku beyinleri öylesine
kodlamıştır ki başka türlü düşünemezler. Bu da onların
sonu olur. Korku iktidarların öncül güçleridir. Caydrııcılık
özelliği vardır. Şimdi dönp kendi hayatımıza bakalım.
Beynimizi kilitleyen korkuların neler olduğunu bir bir
ortaya koyalım. Ne kadar çoklar değil mi; ve her gün bir
yenisi ekleniyor, çoğalıyorlar. Beyin zayıf kalıyor, korku
ölümcül bir virüs gibi yerleşmiş beyinlerimize. Çaresi ise
Quvas yöntemi. Parçalanmış yol sistemi diyebiliriz buna.
Korkularımızı aşmamız gereken bir yol olarak kabul
edelim. Uzun, uçsuz bucaksız bir yol. Ne kadar da
korkunç görünüyor değil mi’ Öyledir de, işte bizi
sığınaklarımıza mahkum eden bu korkularla artık baş
etmenin bir yolunu bulacağız. Dolundan alıp boşa
koyacağız. Önce en zayıf korkumuzu alacağız ve onu
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yeneceğiz. Böylece yolu parçalamış olacağız. Her metresi
ile ayrı ayrı mücadele ederek, yendiğimiz her korku bizi o
yolda bir adım öne geçeceğiz. Beynin üzerindeki
kabukları böylece milim milim parçalayarak onun
güçlenmesini sağlayacağız. Herkesin korkusu ayrıdır,
onları tespit edelim ve en zayıfından işe başlayalım.
Ispartalılar sadece 300 kişiydiler, on binlerce kişiden
oluşan Pers ordusuna karşı savaştılar. Bu savaşma
gücünü ise onların gücünü yok varsayarak elde ettiler.
Büyük güçlerin de açık noktaları vardır. Güç büyüdükçe
hantallaşır. İşte o büyük güce, o büyük korkuya karşı o
noktalardan saldıracağız. Aslında hiç kimsenin ve hiçbir
şeyin o kadar da korkunç olmadığını göreceğiz. O büyük
güce karşı Quvas yöntemini kullanarak onu hayalimizde
bir böcek, bir sinek gibi görelim. Bu hayali geliştirelim. O
şekilde davranalım. O yoktur artık. Her karşılaşmada o
gücü bir sinekmiş gibi görelim. Bir süre sonra o güç
kendini bir sinek gibi görmeye ve sizden gelen enerji
akışından korkmaya başlar. Böylece paradigma değişir,
tersine döner.
Birkaç örmek verelim; Bir ortamda, bir insanla bir arada
çalışmak zorundasınızdır. O kişi ortalığa korku salmakta
ve tehdit unsuru olmaktadır. Belki de kariyerinizi
engelleyecek gücü vardır o kişinin. Belki işinizde kalmanız
onun elindedir. Onu her aklınıza getirdiğinizde onun bir
sineğe dönüştüğünü hayal edin. Sonra hayalinizde o
sineği ezdiğinizi düşünün. Bu hayali sürekli besleyin,
resimleştirin, çoğaltın. Sonra onunla her karşılaşmanızda
aynı hissi hayalinizde canlandırın. Bu oyunu sıklaştırın.
Günün birinde o kişinin sizin karşınızda kendini bir sinek
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gibi hissettiğini göreceksiniz. Var olan bütün korkutucu
tehditlere karşı aynı yöntemi kullanın. İşi zenginleştirmek
sizin elinizde, bir sinek, bir böcek, herhangi bir şey
olabilir, kolayca baş edebileceğiniz bir şey olmalı. Oyunu
kendiniz kurun. Bir süre sonra beyninizin özgürleştiğini
ve korkudan kurtulduğunu hissedeceksiniz. Böylece çok
büyük adım attınız ve kendi korkunuzu, korktuğunuz
objeye yansıtarak hem korkudan kurtuldunuz hem de o
korkuyu geri sahibine korku objesine yönlendirdiniz.
Savaşlar her zaman böyle kazanılmıştır. İlkel kabileler
bile bir şekilde bu bilincin farkındadır. Yeni Zelanda
yerlileri olam Maurilerin tören dansları sadece bu sistem
üzerine oturmuştur. Düşmanlarına dillerini çıkartılar,
göğüslerine yumrukları ile vururlar, ayaklarını yere
çarparlar. Amaçları öncül bir karşı korku yaratmaya
çalışırlar. Onların yaptığınız siz de yapabilir ve kendi
dansınızı geliştirebilirsiniz. Korkuyla baş ederek, onu
yenerek, korku hissini geriye yansıtarak Süper Beyne
giden yolda önemli bir adım atmış olacaksınız.
Şüpheye Düşen Çakalın Açlıktan Ölümü
Çok sık kullanılan bir kavram Modern ve Post-Modern.
Post-modernlik ilkesizlik anlamına gelir. Modern
dönemde her bir sanat formu belli ilkeler çerçevesinde
yapılır ve belli kuralları vardı. Uzmanları çıkan ürünleri bu
çerçeve içinde değerlendirdi buna göre yorum
yaparlardır. Ama günümüzde, post-modern dönemde
kuralsızlık ve ilkesizlik hakim oldu ve artık belli bir
çerçeve ve kriter yok. Kuralsızlık, belirsizlik ve yapısal
formların sürekli değişken amorf formlarda bulunması
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insanların amorf formlar üzerinde konumlanmasını
giderek daha fazla güçleştiriyor. Post-Modern insan
çaresizliğin kıskacında kıvranıyor. Öneriler ve öncüller,
gerçekle örtüşmüyor. Kelimelerin anlamları çoktan
kaymış durumda. Ne yapmalı, nasıl yapmalı’ sorusu
herkesin kafasını meşgul etmekte. Öğrenilmiş çaresizlik
diye bir kavram gerçekte, öğrenilmiş ya da öğretilmiş
fark etmez, gerçek anlamda bir çaresizlik var ve somut
çaresizlik metaforlar ile çözülemiyor. Akıllar artık
yetmiyor.
İşte bu noktada açlıktan ölen çakalın hikayesi gündeme
düşer;
Çakalın biri acıkmış ve yiyecek bir şeyler bulabilmek için
dağ, bayır yollara düşmüş. Şansı yaver gitmiş ve az ileride
bir çalının önünde bir hayvan leşi görmüş. Tam da
sevinçle leşe doğru yaklaşırken rüzgar çalıları kımıldatmış
ve çalıların gölgesi leş üzerinde hareket etmiş. Kendisine
tuzak kurulduğunu ve çalıların arkasında bir düşmanın
olduğunu varsayarak oradan uzaklaşmış. Bir süre yol
aldıktan sonra yine köşelerde bir yerlerde rızkı kendini
bulmuş. Bir başka hayvan leşi görmüş. Ama yalnız
değilmiş. Etraftan birkaç başka hayvan leşe yaklaşmış,
koklamış ve yemeden uzaklaşmış. Çakal meraklanmış,
“neden acaba’” diğer hayvanlar leşi yemeden
uzaklaşıyorlar diye. Bu durum onu endişelendirmiş, belki
de leşin üzerinde zehir vardır.” Diye oradan uzaklaşmış.
Açlıktan kırılarak yoluna devam etmiş. Sanki rızkı da onu
takip ediyormuş gibi, yine bir kuş leşi ile karşılaşmış. Kuş
leşinin üzerinde, yükseklerde başka yırtıcı kuşlar da
uçuyormuş ve gölgeleri leşin üzerine düşüyormuş. Kuşlar
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uzaklaştıkça gölgeler uzaklaşıyor, yaklaştıkça gölgeler
leşin üzerine düşüyormuş. Çakal gölgelerden korkmuş. O
leşi de yerinde bırakıp uzaklaşmış. Artık bir sarmala
girdiğinin farkında değilmiş. Nerede ne görse, onu bir
tehlikeye yormaya başlamış. Rüzgarın sesi, gölgeler, ayak
sesleri. Her şey sanki canlanacak ve saldıracakmış gibi
geliyormuş.
Çünkü beyni sadece tehlikeye odaklanmış ve panik
içinde, diğer hiçbir ünitesini çalıştıramaz hale gelmiş.
Sağlıklı değerlendirme kriterlerinden uzaklaşmış. Bu
durum da çakalın sonunu getirmiş. Açlıktan gücü
azaldıkça, mantığı da dağılmış.
Beyin ona neyi, hangi duygu ile verirseniz onunla
şekillendirir.
Beyin
hücrelerinin
odacıkları
ve
odacıklardan uzanan kolları vardır. Yani beyin temel bir
form ile şekillenmiştir. Herhangi bir imajı herhangi bir
duygu ile kavramlaştırırız ve burada önemli olan imaj
değil duygu dur. Beynin odacıkları korku, endişe,
mutluluk, cesaret, tehlike, dost, arkadaş, açlık, yoksunluk
ve benzeri duyguların sınıflandırılması ile oluşmuştur. Bu
durumda siz dış dünyadan algıladığınız objelerin
imajlarına ister istemez bir ara hafızda anlam yüklersiniz
ve bu anlamın kendine göre doğruları vardır. Sınanmıştır,
denenmiştir ancak panik halinde çoğu zaman bilinçsiz bir
yüklenme söz konusu olabilir. Gece-Karanlık-Uzaktan
gelen ayak sesleri-paltolu bir adam imajına temel içgüdü
olarak “Tehlike” kavramını yükleriz. Çünkü genel görüş
budur ve çoğu zaman da doğrudur. Paltonun içine bir
silah saklanabilir. Çünkü kapsayıcı ve gizleyici bir özelliği
var. Gece-karanlık bilinen bir risk atmosferidir. Bir adam
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ve yalnızlık ise güvensizliği işaret eder. Bütün bunlar da
bir araya geldiğinde o zaman beyin hemen tehlike
odacığına bu imajı yerleştirir.
Beyin yıkayıcı profesyoneller bu konularda çok iyi
eğitilmişlerdir; Kredi kartları ile sorunu olan insanlara
telefon açan banka görevlisi kadının ses tonunu ve
seçtiği kelimeleri izleyin. Emir kipleri, gizli tehdit ve diğer
bir çok yönlendirici etki alanları muhatap olan kişinin
beyninde, sıradan bir konuşmayı hemen korku odasına
yerleştirir. Bu sistem profesyoneller tarafından hayatın
her alanında kullanılır. Beyin sadece bu tür çağrışımlar ile
beslendiğinde geriye bir şey kalmaz, sadece soyut bir
hapishanenin müebbed mahkumu olur. Bunlara özgür
insan iradesinin sınırlayıcılarla ele geçirilmesi diyebiliriz.
Hepimizin beyinleri uzun ve kısa gölgeler ile doludur.
Koşullanmalar bizim gizli soyut gardiyanlarımızıdır.
Beyne tekrar özgür iradesini kazandırabilmek ve onu
süper hale getirebilmek için bu paradigmanın
değiştirilmesi gerekir. Çakal gibi gölgelerden korkarak
açlıktan ölmek istemiyorsak kendi beynimizin terzisi
olmak zorundayız. Onun şifrelerini, kodlarını değiştirmek
sadece bizim elimizdedir.
Bunun için bir filtreye, bir savunma kalkanına ihtiyacımız
var. Enigma gibi dönüştürücü bir sisteme. Bu sistemi de
kendimiz kuracağız.
Kavramı kendi anlamı için yerleştirmek.
Aslında her şey sadece kendisidir. Gölge, herhangi bir
objenin uzantısıdır. Biz onun objesini görmeden, öncül
bir kararla hemen sonuçlandırır ona ön anlam yükleriz.
Temel sorunumuz da budur. Barların önünde bekleyen
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fedailer iri yarıdır, siyah takım elbise giyerler. Bu
beynimize ve algılarımıza yapılan açık bir saldırıdır ve
beynimizi şekillendirmek istemektedirler.
Bağıranlar, imalı konuşanlar, aba altından sopa
gösterenler, burun kıvıranlar, sert adımlarla yürüyenler,
ceketlerini omuzlarına atarak yengeç gibi yan yan
yürüyen sokak serserileri, “eğer beni sevseydin şunu
yapardın..” şeklinde başlayan cümleleri kuranlar,
sorgulayanlar, yargılayanlar, eleştirenler, akıl verenler,
yani karşılaşmalarımızın çoğunda bu durumu yaşarız.
Onların imajlarını, o anın imajını, korku, tehlike duyguları
ile besleriz ve beyinlerimiz de ister istemez o duygu
odasına yerleştirir her şeyi.
Yapmamız gereken ise, parçalamak, soyutlamak. Beynin
obje ile duyguyu bir araya getirecek yapılanmayı
engellememiz gerekiyor. Böylece imajın, kendi
duygumuzdan beslenmesini engelleyerek beyne
yerleşmesini engelleriz.
Parçalama ve soyutlama tekniği:
Sert adımlarla, aşık yüzle, bağırarak gelen bir adam imajı:
hemen parçalamaya başlayın ve soyutlayın. Sert ayak
sesleri-palyaço...Asık yüz-hasta bir adam-komada ölmek
üzere....bağıran adam-ağlayarak dilenen adam. Bu süreci
zihninizde yaşarsanız artık, karşınızdaki insanın size
yerleştirmek istediği imajdan kurtulursunuz. Beyin bu
süreci hiçbir yere yerleştirmez, çöplüğe atar ve oradan
da unutulur gider.
Örnekleri geliştirelim: Bir arkadaşınız ya da bir aile
büyüğünüz ya da amiriniz sizi sürekli eleştiriyor, paylıyor
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ve aşağılıyor. Özgüven sorunu yaşıyorsunuz. Çaresi
parçalamak, soyutlamak...
Başlayalım; Bir adam “senden bir şey olmaz, beceriksizin
tekisin.” Diyor. Karşı hareket, Ağız-kokan ağız-çürük dişboyasız ayakkabı- adamın zevksiz kravatı...
Artık bu süreç beyne yerleşmez.
Bu işlemleri günlük, anlık oyunlar haline getirmeye
başlayın. Her imajı ile istediğiniz gibi oynamaya başlayın,
saldırıya
odaklanmayın,
sözlere
odaklanmayın.
Bakışlarınız parçalar üzerinde olsun. Kıllı kulak-çirkin
burun- kel kafa. Başardınız, artık tehdit ortadan kalktı.
İşte sizin algılama filtreniz bu olmalı. Süreci ve imajı
parçalamak ve anlamsız hale getirmek. Bu şekilde imaja
belli bir duygu ve kavram yerleştirmemiş olduğunuz için,
beyin o anı hangi odacığa yerleştireceğini bilemez,
parçalanmanın odacığı yoktur ve imaj ve etki doğrudan
çöpe
gider.
Böylece
beyninize
başkalarının
hükmetmesinden kurtulursunuz.
İnsan Yiyicilerin Fare Tuzakları
Bayat balık yiyip zehirlenen biri bir daha kolay kolay balık
yiyemez. Bu durum kötü deneyimlerin beyni kodlaması
şeklinde değerlendirilebilir. Ama balıkla, yoğurt
yenildiğinde zehirlenirsin.” Şeklinde bir şehir efsanesi
var. Ve uzmanlar, balık ya da yoğurttan birinin bozuk
olmaması durumunda zehirlenme olmaz.” Şeklindeki
değerlendirmelere inanmak istesek bile yine de balık ile
yoğurdu bir arada yiyemeyiz. Doğada, uzayda ve Quark
düzleminde, random ve olasılıksız yasaları vardır. Yani bir
şey hem vardır hem de yoktur. Yani biz gözlemciler,
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hareketi tespit ettiğimiz zaman hareket vardır. Tespit
edemezsek o hareket yoktur. Random, yani tesadüf
yasaları da kaosun çalışma sistemine işaret eder. Bir
rulet masasında üstende yüzlerce kez siyah ya da kırmızı
rengin gelmesi muhtemeldir. Her yeni çevrimde şartlar
yeniden eşitlenir. Random sisteminde eşitlik ya da adalet
yoktur. Yani siyah on kere üst üste geldi, bir kere de
kırmızı gelsin diyemeyiz.
Sahtekar ve dolandırıcıların kullandığı temel iki sistem
vardır. Biri insanların aç gözlülüğünden yararlanmak yani
az bir para koyarak çok para kazanacaklarına inandırmak,
diğeri de korku faktörüdür. İnsanı değer verdiği bir şeyin
elinden gideceğine inandırırlar.
Arapça bir şeyler mırıldanan, sakallı ve takkeli biri ile
karşılanmasında beyin bu yönde tepki verir. Zan içinde
hareket ederek o kişiden medet umarız. Din alimleri
binlerce kez aksini söylemesine rağmen, yatırlara gider
ve onlardan yardım dileriz. Bazı insanlar vardır, bizi
defalarca aldatmasına rağmen, her defasında bizi tekrar
aldatmasına izin veririz. Zaten güncel siyaset bu yalanlar
ve aldatmacalar üzerine kurulurdur.
Biz, yani beynimiz neden böyle davranır’
Buna hareketsizlik momentine yani “fare kapanına”
yakalanmak diye biliriz. Fare kapanında hareketsiz kalır.
Her türlü etkiye açıktır artık. İnsan yiyiciler bu sistemi
kullanır. Sizin kendinize olan saygınızı kaybetmenize
neden olurlar. Yöntemleri aslında basittir. Sizi
değersizlik, işe yaramazlık duygusu altında bırakarak,
beynin donmasını ve tepkisiz kalmasını sağlamak. Bu
duruma geldikten sonra da; sahte bir değerlilik, önemlilik
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duygusuna
itiliriz.
Bize
değer
verildiğini,
önemsendiğimizi, gerçekte önemli bir insan olduğumuz
bize söyleyen dolandırıcının yalanlarına kanarız çünkü o
yalanlar bizi hareketsizlik momentinden çıkarır. Bile bile
tehlikeye atılırız. İşin arkasına bakmadan gözü kapalı
vaatlere inanırız. Bu durum pazarlama teknikleri arasına
bile girmiştir. Pazarlama post-modern toplumda, yani
günümüzde yalan ve imaj üzerine kurulmuştur. Bir
sigorta şiketinin pazarlamacıları arasında espri konusu
olan bir söylem vardı. “Damardan girmek” şeklinde bir
çalışma sistemi. Pazarlamacı muhatabının, yoksulluktan
gelerek, çok çalışarak, çabalayarak bir iş kurduğunu bilir.
Onu bürosunda ziyaret eder, daha satışa başlamadan
onun bu yönünü kuvvetli bir şekilde övmeye ve onu
yüceltmeye başlar. Bu yeni durum muhatabı sevindirik
yapar. Belki de hayatında ilk kez çalışması, çabaları,
fedakarlıkları ve en önemlisi başarısı takdir edilmekte ve
önemsenmektedir. Bu süreç onu mutlu eder, savunmasız
bırakır. Çünkü diğer herkes onun bu başarısını göz ardı
etmektedir. Evinde karısı, onu ilk tanıdığı günden kalan
imajla “gariban Mehmet” olarak beynine yerleştirir. Onu
övmeyi aklına bile getirmez. Hattat açık ya da gizli bir
şekilde kıyaslamalar yapar. Onun artık parası vardır ama
hala kültürsüzdür, komşuları öyle mi’ Komşunun kocası
hem fakülte bitirmiş hem de çok kibar adamdır.
Çocukları ve akrabaları onu sadece para ağacı görür. İş
arkadaşları onu “yine malı götürdün” şeklinde
değerlendirerek başarısını ve zekasını küçümser. Onu
kimse takdir etmez. Ve bir gün adamın biri gelir ve
bilinçli olarak, seçilmiş cümle ve kelimelerle “damardan
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girer” ve onun başarısını yüceltmeye ve olumlu
kıyaslamaya başlar. Pazarlamacı çok iş adamı görmüştür
ama çoğu babasının serveti ile iş kurmuştur.
Günümüzde, kendi tırnakları ile iş kuranlar sadece süper
zekalılardır.” Şeklinde konuşur. Aslında örneği çoğaltmak
kolaydır. Eskiden pavyon kadınları konsamastrisler tam
olarak bu işi yapardı. Kadınların takdirini ve övgüsünü
sahtede olsa almak isteyen adam, bunu kendi ailesinden,
karısından ve yakınlarından alamadığı için ucuz içkilere
yüksek fiyatlar ödemeye razı olarak pavyon kadınları ile
muhabbete oturmaya giderdi.
İşte insan yiyiciler, bizim çabalarımız, başarılarımızı,
yeteneklerimizi görmezden gelen, gelmeye çalışan,
yaptıklarımızı önemsizleştiren, küçülten, değersizleştiren
çevremizdeki herkestir. Bunlar kendi aile fertlerimiz,
karılarımız, kocalarımız, arkadaşlarımız, amirlerimiz,
herkes olabilir. Bu durum bizi saldırılara karşı açık hale
getirir. Beyin bu süreci yaşadığında savunmasız kalır.
Suya hasret kalmış toprak gibi takdir ve doyurulmamış
özlem duygusu ile mantıklı değerlendirme ünitelerini
devre dışı bırakır.
Her derdin bir devası olduğu gibi bu meselenin de bir hal
yolu var;
Etki-Tepki Yasası:
Siz yakınlarınızı ve çevrenizdekileri samimi olarak
övmeye ve takdir etmeye başlayın. Ancak onları överken
ya d takdir ederken, gerçekte onların özelliklerini değil,
kendi başarılarınızı ve özelliklerinizi övün.
Örneğin: Siz başarılı projeler üreten ve özgün fikirleri
olan bir insansınız ancak bu yönünüz görmezden
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geliniyor. Ancak beyniniz zaten sizin iyi bir projeci ve
özgün fikir kabiliyeti olan biri olduğunuzun farkındadır.
İhtiyacı olan bu yönünün beslenmesidir. Siz birine
yönelin ve onun, olsa da olmasa da bu yönlerini övmeye
başlayın. O kişiye, “sen ne kadar güzel özgün fikirler
buluyorsun” diye övmeye başladığınızda, beyniniz eksik
olan o yönünü şarja takılmış pil gibi doldurmaya başlar.
Dikkat edeceğiniz nokta, öveceğiniz ve takdir edeceğiniz
sadece sizin özelliklerinizin olmasıdır.
Bu çalışmanın diğer bir kazancı da, sizin övüp, takdir
ettiğiniz kişinin kendini bir süre sonra sizi takdir etme
mecburiyetinde hissetmesi olacaktır. Bir taşla iki kuş
vuracaksınız. Bir deneyin, neleri başardığınızı
göreceksiniz.
Bir diğer ek çalışma da kendi kendinizi onaylamak ve
sesli bir şekilde ödüllendirmektir; örneğin bir işi
başardınız, başarının yüksekliğine göre, “haydi bakalım
bir dondurma yemeyi hak ettin. Haydi bakalım bu gün
sinemaya gitmeyi hak etti. Haydi bakalım yeni bir
ayakkabıyı hak ettin.” Şeklinde ödüllendirme ve
onaylamalar da Süper Bir Beyne sahip olma yolunda
önemli adımlar atmanızı sağlayacaktır.
Şeytanın Kuyruğu Yüzüne Çarptığında
Şeytanla ilgili çeşitli efsaneler, yazılı bilgiler vardır. Dinsel
açıklamalara göre; insanı kötülüğe sevk eden, vesvese ve
telkin yolu ile insanları günaha iten soyut bir varlık.
Meleklerden asi olanı. Literatürde bir çok adı var. Lucifer,
Mephisto, İblis vesaire. Buna yönelik çok sayıda imaj da
var. Genelde keçi suratlı, kuyruklu bir canavar. İnsanın
44

aklına girerek, aklını tekrar kurgulamakta ve hayaller
gördürmekte. Bir şekilde matrix sistemine bağlı olmak
gibi bir şey. Beden bağlı ve hareketsiz, olan biten
yaşadığımız her şey beynin içinde bir rüya, bir hayal gibi
şekillenip duruyor ve beyin de gerçeği yaşadığını
zannediyor. Doğu literatüründe bu duruma Şeytanın
kuyruğunun insanın yüzüne çarpması denmektedir. Artık
insan hayaller dünyasının esiri olur.
İlave bir şeytana gerek yok. Günümüzde Post-Modern
toplumda yaşayan
insanlar zaten yüzlerine şeytanın kuyruğu çarpmış gibi
imajlar, görüntüler dünyasında yaşayıp gidiyor. Beyinler
uzun zamandan beri bu şekilde kodlanmış durumda.
Sanki gizli bir güç, insanların beyinlerinin güçlenmesini
engellemek ister gibi onları sıradanlığın akışına girmeye
zorluyor gibi.
Matrix diye bir film vardı. Kendine göre bir öykü anlatan.
Matrix’e bağlı insanlar makinelere enerji üreten pillere
dönüşmüş, yaşamaları gerek, yaşadıklarını düşünmeleri
gerek. Bunun için beyinleri bir bilgisayar sistemine bağlı
ve gerçek hayatta yaşadıklarını zannediyorlar.
Ben size şimdi bir filmi değil, post-modern hayatın
gerçek matrixini açıklayacağım;
Başka türlü düşünememek bizim matriximizdir. Şu anda
neyi, nasıl düşünüyorsak işte o bizim matriximizdir.
İsterseniz
başka
türlü
düşünmeyi
deneyin,
başaramayacaksınız. Zaten başarsanız matrix çöker. Belki
de sadece tek bir kişinin kendi matrixini çökertmesi bir
kelebek etkisi yaparak, var olan bütün diğer matrixleri
domino gibi yıkar. Bu durumda gerçekten de metafizik
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bir kıyamet yaşanabilir. Bazıları buna toplu uyanış da
demektedir.
Metafizik tarihinden başka türlü düşünebilenlerden
birkaç örnek verebilirsek bunların; Hızır-İlyas ikilisi,
Zülkarneyn, İsa Mesih, Nikola Tesla, Mevlana, İbni Arabi
gibi isimleri sayabiliriz. Başka türlü düşünebilen Piri reis
inanılmaz haritasını yapmıştır. Sayılar elbette bunlardan
ibaret edğil, Yunus Emre gibi Sufiler de bu listeye
eklenebilir. Yaşayan başka örnekler de var ama burada
isim zikretmek doğru olmaz. Dost var düşman var. O
kişilerin birer hedef halline gelmesini istemeyiz.
Onlara Süper Beyin gücü sahibi, bu süper beyni
kullanabilen, başka türlü düşünebilen ve kendi matrixini
çökertebilmiş, yenebilmiş kişiler diyebiliriz. Başka türlü
düşünmeye başlayarak beynin tıkalı olan kanallarını
açabiliriz. Sufiler zamanında bu sistemi geliştirmek için
dış dünya paradigmalarını değiştirerek bir etki-tepki
momentumu yakalamak istemiştir. Yalnızlık, inziva, oruç,
zikir gibi sistemler beyni başka türlü düşünmeye
zorlamak içindir.
Beyin kendi matrixini değiştirebilir. Başka türlü
düşünmeye başlayalım.
Kendinizi toprağa yeni atılmış bir buğday tanesi gibi
hissetmeye çalışın ve onun yaşadığı süreçleri yaşadığınızı
hissetmeye çalışın. Toprakla ilişkiniz, böceklerle
mücadeleniz, suyla ilişkiniz, içinizdeki yaşama arzusu ve
süreci zihninizde geliştirin adım adım bir buğday
tanesinden, bir başak olma sürecini tamamlayın.
Yağmurda ıslandığınızı hissedin. Şimdi bunu varolan
başka süreçlerle devam edin. Kedi olun, köpek olun
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zihninizde, ne isterseniz onu olun. Öykülerin senaristi de
siz olun. Bir kadının parmağına taktığı yüzükte ki pırlanta
taşın yaşadığı süreci yaşayın. Antikacı da gördüğünüz,
antika bir sandalye olun. Avını arayan bir aslan, havada
uçan karga olun zihninizde. Başka türlü düşünmek bu
şekilde olur. Beyin bu süreçleri yaşamaya alışmamıştır ve
bu şekilde düşünemez. Ama siz çaba gösterin. O zaman
aydınlandığınız ve beyninizin kullanmadığı sayısız alanı
harekete geçirdiğini göreceksiniz.
Herkes Kendine Ait Olanı Alır
Nasreddin Hoca’nın fukara zamanları, açlıktan kırılıyor. O
sırada burnuna fırından yen, çıkmış ekmeklerin kokusu
geliyor. Hoca koşarak fırına girip, fırıncıya soruyor.
Bu ekmeklerin hepsi senin mi’
Benim, ne olacak’
O halde neden yemiyorsun be adam’
Nasreddin Hoca’nın bu küçük hikayesindeki kıssada bizi
ilgilendiren kısın “Ekmeğin Kokusu”dur. Çağrışım,,
algılama da farklılık soyut düzlemi yaratır ve insanların
farklılaşmasını sağlar. Aç bir insan herkesi de kendisi gibi
aç zanneder. Sınırların kenarlarında dolaşan insanlar o
sınırların ortaya koyduğu sanal çağrışımlar ile beyinde bir
etki-tepki anları yaratır ve böylece kendi içinde sayısız
Anlamsızlık Paradoks’ları oluşturur. Bundan dolayı
insanlar birbirleri anlamakta güçlük çekerler ve sık sık
“Ne yapmak istediğini anlamıyorum.”....”Beni neden
anlamıyorsun’”. Gibi sorular ortaya çıkar. Beyinlerin
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nöronlarının metafizikten beslenme süreçleri random bir
şekilde dengesiz ve istemsiz bir şekilde dalgalanır.
Bu noktada, “Herkesin kendine ait olanı alması.”
Paradoksu kendini gösterir. “Ait olan” kavramını nereye
yerleştireceğiz’ Ne, kime, neden ve nasıl ait olmaktadır.
Süreç söyle tanımlanabilir;
Şimdi ayna deneyi yapacağız; Çeşitli yapısal
bozukluklarda bir sıra ayna olduğunu varsayalım. Her
birinin yapısında farklı bozukluklar var. Kimi geniş, kimi
dar, kimi flu, kimisi de eğik, bükü gösteriyor. Her bir
aynada kendimizi farklı görüyoruz. Işığın yansıdığı obje,
yani kendimiz hep aynı olmasına rağmen aynada
gördüğümüz yanlış resim ve imaj belleğimize algılandığı
biçimde her defasında bozuk olarak yerleşiyor. Bu süreci
uzatalım. Günlerce, haftalarca ve hatta aylarca bu
aynalarda kendimize bakalım. Süreç sonunda beyin artık
yansıyan obje hakkında karmaşık bir tutunma zinciri
oluşturmaya başlar ve tutarsızlıklar başlar. Bunlara kişiyi
çeşitli görü ve duyu bozukluklarına götürür. Yansıyan
Koşullama diyebileceğimiz bu süreç günlük hayatımızda
da şu şekilde gerçekleşir;
Kavramlar ve nesneler üzerinde artık sorgulama ihtiyacı
duymadığımız süreçler yaşamaktayız. Bilgi bize doğrudan
paketlenmiş, sunuma hazır bir şekilde bütün sorgulama
döneleri kusursuz bir şekilde masaya konulur. Biz de bu
paketi sorgulamadan alır, kullanırız. Çünkü imajın zaten
sorgulanmış olduğunu kabul ederiz.
Birkaç örnekle devam edelim:
Siz kısa boylu bir insansınız ve şansınız yaver gitmedi. Art
arda karşılaştığınız kişiler kısa boylu insanlar hakkında
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olumsuz görüşler bildirmeye başladı. Bu süreç
tamamlandığında, artık bozuk aynalar paradoksu
tamamlanmış olur. Beyniniz ister istemez, kısa boyolumsuz yargısını belli bir kutuya yerleştirir ve kategorize
eder. Çünkü bunu artık “onaylanmış bilgi” olarak kabul
eder.
Örneklere devam edelim;
Tesadüf bu ya’ Arka arkaya sıkıntılı ilişkiler yaşıyorsunuz.
Be sıkıntı yaşadığınız insanların hepsinin üzerinde kırmızı
bir giysi var. Bir süre sonra beyin kırmızı ile sıkıntıyı bir
arada algılamaya başlar ve siz farkında olmadan, ne
zaman kırmızı bir şey görseniz sıkıntı hissetmeye
başlarsınız. Şimdi bu örnekleri kendi hayatınıza uyarlayın
ve belli duygular ile onları nelerin sembolize ettiğini
düşünmeye başlayın. Bir çok ayrıntı yakalayacaksınız.
Neden belli şeylere, yerlere ve insanlara yaklaştığınız
neden bazı şeylerden, kişilerden ve yerlerden hep
uzaklaşmak istediğinizin nedenlerini bulacaksınız.
Şimdi paradoksu tersine çevirelim. Acaba siz kendiniz
belli-tekrar eden hareket, davranış, ses tonu, ses rengi,
kelime seçimi ve diğer başka ayrıntıları karşınızdaki
insanlarda hangi etkiler bırakarak gerçekleştiriyorsunuz.
Karşınızdaki insanların beyinleri sizi nasıl algılıyor.
Onların beyinlerinde hangi kutucuklara yerleşiyorsunuz.
Neden sizinle bir şeyleri paylaşıyorlar ya da
paylaşmıyorlar. Neden size değer veriyorlar ya da
vermiyorlar. Siz karşı beyinlerde hangi değerleri temsil
ediyorsunuz ve nasıl sembolize ediliyorsunuz. Sizin
beyninizden, diğerlerin beynine nasıl bir enerji akışı
gerçekleşiyor.
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“Herkes kendine ait olanı alır.” Paradoksu işte böyle
gerçekleşir. Size ait olan diğerlerinin beyninde
bıraktığınız izlenimden başka bir şey değildir. Ve oradan
alacağınız da, orada bıraktığınız size ait olan imajdan baş
bir şey olamaz.,
Süper Bir Beynin sahibi olmak bir süreç ister, yoksa
herkesin süper bir beyni olurdu. Zor ve ulaşılması güç
olan şeyler her zaman diğer her şeyden daha değerlidir.
İmajlar dünyasında galip gelmenin elbette yolları
bulunmaktadır; Aynaları düzeltmek gerekir. Başka
beyinlerin size baktığında düzgün bir aynada görmesi
gerekmektedir. Bunu da sağlamak sizin elinizde.
Başka örneklerle bu işi nasıl yapabileceğinizi anlatalım;
Bütün Hermetik ve sufi sistemlerde “Çemberler Düzeni”
vardır. Bu düzen farklı renklerin birbirine karışarak
renklerin saflığını bozmasını engellemek için düzenlenir.
Çünkü bir damla zehir, bir kova suyu içilmez hale
getirebilir. Eğilmemiş, traşlanmamış bir karakter ortamın
düzeninin bozar ve dengeleri sarsar. Yeni gelen her
zaman sistemin en dış çemberinde bir karantina
bölgesinde kabul edilir. Yunus Emre, Taptuk Emre’nin
kapısında çok beklemiştir ve ormandan kestiği odunları
düzgün bir hale getirmeye çalışarak geçirmiştir yıllarını
ve şöyle söylemişti,; “Bu kapıdan düzgün olmayan bir
odun bile geçemez.” Çünkü düzgün olmayan tek bir
odun parçasının bile sisteme olumsuz etki edeceğini
bilmektedir. Başkalarının gözlerinin önüne düzgün
olmayan bir odun-Yunus Emre ikili paradoksunu ve
kendisinin düzgün olmayan bir odun ile özdeşleştirilmesi
istememiştir.
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Sizin de hak ettiğiniz oduna verdiğiniz önem kadardır, o
odunu düzgün bir hale getirmeye çalışmakla,
başkalarının zihinlerindeki, beyinlerinin kıvrımlarındaki
kendiniz ile imajı düzeltirsiniz.
Bundan sonra artık, nasıl konuştuğunuzu, nasıl
davrandığınızı, nasıl baktığınızı etkilerini daha fazla
düşünebilirsiniz. Neden birileri çok, birilerini de hiç
sevmediğimizi, nasıl birilerinin bizi çok, birilerinin bizi hiç
sevmediğini anlarız. Soyut alemlerde işler bu şekilde
yürümektedir. Bu örnekleri istediğiniz gibi çoğaltabilir ve
kavramlarla eşgüdümlü hale getirebiliriz;
Başarı-..............., Mutluluk-.................., Beğenilmek..................., Onaylanmak..........., Sevilmek..............,
takdir edilmek................., Kazanç............, vesaire.
Noktalı yerleri siz doldurun ve bu konuya çok kafa
patlatın. Beyninizin kıvrımlarında büyük bir aydınlanma
ve devrim yaşadığınızı hissedeceksiniz.
Neysen O’sun Ama Çare Tükenmez
Başarılı insanların beyinleri başka türlü mü çalışıyor’
Onlar, başarılı olmayanlardan daha farklı bir beyne mi
sahip’ Bu sorulara gerçekten de gönülden HAYIR demek
isterdi ama EVET demek zorundayım. Onların beyinleri
farklı çalışmaktadır.
Ama bu bölümde can alıcı soru bu değil elbette’ Soru,
“Başarı” kavramının sorgulanmasıdır. Nedir başarı’
Günümüzde baktığımızda, Bill Gates başarılı, Cem Yılmaz
başarılı, Şahan Gökbakar başarılı. Bunlar hem başarılı
hem de şöhret sahibi. Siyasette bir yerlere gelmiş,
Başbakan, Bakan, Vekil ve Parti başkanları da başarılı. Bir
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reklam kampanyasından sonuç alan reklamcı başarılı,
kitabı çok satan bir yazar başarılı. Şarkısı çok tutulan bir
şarkıcı başarılı.
Buradaki başarı kriterlerine baktığımızda hepsinin para
ile ilgili olduğunu anlarız. Para ve şöhret yan yana
geldiğinde ise kaymaklı kadayıf olur.
Ancak başka örneklerde var. Muhteşem bir imge
bulduğunu düşünen bir şair de başarılıdır ama bunu
paraya tahvil edemez. Çok güzel, kalıcı bir eser yazdığını
düşünen ama bunu paraya tahvil edemeyen bir yazar da
başarılıdır. Bir yanda zengin bir aile çocuğunu paralı bir
üniversitede okuttuğu için o aile başarılıdır, diğer yandan
canını, dişine takarak, yemeyip yedirerek çocuğunu bir
devlet üniversitesinde Tıp okutan aile de başarılıdır.
Geriye dönersek; Keşfedilmemiş toprakları, yerleri
keşfeden adı duyulmamış gezginler de başarılıdır.
Ama bütün bunlar bizi neden ilgilendirsin ki; biz ne
derviş, ne filozof ne de dünya nimetlerini geri çeviren
cennetlikler ne de Hakikat bilgisine sahip olmaya çalışan
Sufiler olmaya çalışıyoruz. İstediğimiz tek şey, şu dünya
denilen dalgalı denizde tutunacak bir dal bulmak ve
suyun üzerinde kalmak, sonrasında eğer olursa, o daldan
bir tekneye, tekneden güvenli bir limana geçmek. Hiç
birimiz denizin ortasında köpek balıklarına yem olmak
istemiyoruz.
Gerçekte başarısını paraya tahvil edebilen Bill Gates ile,
başarısını paraya tahvil etmeyen bir şairin kafası aynı
şekilde çalışır. İkisini farklı yapan tek şey ÜRÜN
farklılığıdır. Biri para edecek bir ürün, diğeri ise
etmeyecek biri ürün ortaya çıkarır.
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Herhangi bir film çekebilmiş ve kafasındaki hikayeyi
sinemaya aktarabilmiş ama filmi gişe yapmamış bir
yönetmen de başarılıdır, Recep İvedik filmini çekenler
de. Fark birinin para için yapılmış olmasıdır, diğeri ise
kalıcı olma gayreti içindedir.
SIR şurada; İçimizdeki başarı isteğinin şekillenme biçimi;
Oyun oynamak için yapılmış bir programda sadece oyun
oynayabilirsiniz, onuna ne yazı yazabilir ne de matematik
işlemi yapabilirsiniz. Acaba sizin beyninizdeki işlemciler
ne yapmak içim programlanmıştır. Şimdiden bunu
düşünmeye başlayın.
Şu anda ne iseniz osunuzdur zaten. Bir aristokrat gibi
yetiştirilmemiş biri bir prenses gibi davranamaz, değil mi’
O halde beyniniz neden alışmış olduğu sistemin dışına
çıksın ki’ Eğer beyniniz kendi yapısı içinde belli bir
konfora sahipse o durumda yerleşik olduğu düzeni
bozmaz ve hep alışık olduğu konforunu bozmayacak
veriler alır, verir. Beyin de kendi başına bir canlıdır ve
onun da kendi talepleri vardır. Beyin refleks olarak bir
köle olmak istemez. Sadece sahibinin arzularını yerine
getiren sadık bir köle olmak işine gelmez. Rahatına
düşkündür. Sahibi, zengin ve başarılı olacak diye kendini
yıpratmak istemez ve kendine göre savunma sistemleri
geliştirir. Sınav gibi aşırı yüklemeler yapıldığında hemen
hastalanır. Anlaşılması güç bir felsefe ya da matematik
kitabındaki veriler kendisine iletilmeye çalıştığı zaman
sinirlenir ve tepkisini ortaya koyar. İzlenmesi güç bir filmi
seyredip, onu tanımlamaya çalışmak yerine Recep İvedik
gibi basit, anlaşılma ihtiyacı bile duyulmayan, sadece
sıradanlığa hitap eden bir film gördüğü zaman
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zorlanmayacağı için sevinir, mutlu olur. Aldığı ve verdiği
sinyaller de zaten bu sistem içerisinde hareket eder. Zor
bir işlemle karşılaştığında hemen mutsuzluk ve sıkıntı
sinyalleri göndererek sahibini mutsuz eder. Recep İvedik
gibi basit bir işlemle karşılaştığında ise mutluluk sinyalleri
gönderir.
İşte sizinle Bill Gates ya da sizinle gelecek nesillere
bırakmak için para amacı olmadan şahane bir eser
üretmeye çalışan bir sanatçı arasındaki fark budur.
Onlar sistematik olarak beyinlerini rahatsız eder ve
beyinlerinin atalet ve sıradanlık içinde kendi kendine bir
sistem kurmasına engel olurlar. Bu işin çaresi
RAHATSIZLIK vermektir. Beyninizi zorlayın ve sürekli
rahatsız edin. Onun tembelleşmesini ve yerine
yerleşmesini engelleyin. Belli bir zaman sonra beyin bir
problemin çözümünden sonra sahibinin psişik olarak
mutluluk sinyalleri gönderdiğini fark edince, bu tür
sinyallerden beslenen beyin de bağlı bulunduğu bu
“mutluluk” maddesini elde edebilmek için problem
çözmeye başlar. Çünkü artık başka hiçbir şekilde gıdası
olan mutluluk maddesini elde edememektedir. Bir Recep
İvedik filmi düzeyindeki filmi algıladığında sahibinin
psişik yapısı mutluluk sinyalleri göndermemektedir.
Bu konuda malzeme sınırsız. Anlaşılması zor, karmaşık
dünyayı algılamaya çalışmak, sorular sormak ve çeşitli
araştırmalar yapmak beyni zaten bu sürece sokar. Basit
bir “kuşlar nasıl uçar’” sorusu bile bir başlangıç olabilir.
Gerisi zaten kendiliğinden gelir, Para, mevki, şöhret
kazanmanın sırrı zaten PROBLEM ÇÖZMEK’ten geçer. Ne
kadar çok problem çözerseniz o kadar çok para
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kazanırsınız. Yeter ki, beyne şu üçleme sinyalini gönderin
problem çözmek-para-mutluluk.....beyin artık problem
çözüldüğünde eğer para kazanılıyorsa mutlu olur. Ve
ister istemez, sahibinin bütün bedensel ve psişik
sistemleri, sadece beyni bir kaz daha mutlu edebilmek
için bu yönde çalışmaya başlar. Çünkü başka hiçbir şey
sevgi, saygı, vesaire onu mutlu etmemektedir. Elbette bu
öneri
sadece
...başarı-para-mutlulukşöhret...parametreleri ile ilgilenenler içindir. Koşullama
bu şekilde olursa zaten para kendiliğinde gelir.
Bir az uç noktada olacak ama bu tür koşullanma içinde
olan beyin basitçe şöyle çalışır:
Kırsalda, köyün birinde, bir kahvehane ortamında bir
masa etrafında dört kişi iskambil oyunu oynamaktadır.
Bu sırada kahveye iki yabancı girer ve yan masaya
oturur. Kendi aralarında konuşmaktadırlar; Köye arsa
satın almaya gelmişlerdir.
Oyun oynayan köylülerden biri elindeki kağıtlara
odaklanmıştır ve oyunu kazanmak istemektedir. Çünkü
oyunu kazanmak onu, dolayısyla beyni mutlu edecektir.
Onun mutluluk ve tatmin doygunluğu bu noktadadır. Yan
masada konuşulanları duymaz bile.
Diğer oyuncuların hepsi dışarıya daha açıktır ve
konuşulanları duyar. İçlerinden biri aklından acaba
“bizim arsa da para eder mi.” Diye geçirir ama beyni
atalet içindedir ve oturmak, oyun oynamak ve zaman
öldürmeyi daha önemser. Üçüncü kişi arsasını satmayı
düşünür ama oyunun bitmesini bekler. Dördüncü kişi ise
para-başarı-mutluluk sistemini kurmuştur. Orada
oturmasına rağmen para kazanamadığı için mutsuzdur.
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Ne oyun, ne sohbet ne de oturmak onu mutlu
etmektedir ve arsasını bu zengin yabancılara satarak
daha çok para kazanacağını bilir. Beyni de zaten ona bu
yolda sinyaller ulaştırmaktadır. Hemen harekete geçer
ve yabancılara yanaşır ve arsa pazarlığına girer.
BEYNİNİZİ RAHATSIZ EDİN....Onun, sizin hayallerinizi
kendi hayalleri haline getirmesini sağlayın. Siz beyninizin
kölesi olmayın, o sizin kölesi olsun. Siz psişik olarak
beyne sürekli RAHATSIZLIK, MUTSUZLUK sinyalleri
gönderdikçe beyin mutlu edecek sinyalleri alana kadar
çalışmaya devam edecek ve sizin sosyal hayatta başarılı
olmanızı sağlayacaktır. SİHİR şurada. Beyne hangi
parametreleri sunacağınız sizin iradenize bağlı... paraşöhret-mutluluk....kalıcı
olmak-başarılı
olmakmutluluk.......rahatlık-tembellik-mutluluk...sevgi-saygımutluluk.....Bu dükkanın malı çok...hangisini istiyorsanız
onu kullanın.
Gece Yolcularının Koruyucu Melekleri
Yukarıdaki başlıkta iki kavram var. “Gece Yolcuları” ve
“Koruyucu Melek”.
İşe gece yolcularından başlayalım: Bu sıfat içinde de iki
kavram var; “gece” ve “Yolcu”:
Geceden devam edelim:
Gece güneşin ışıklarını değmediği yer anlamına gelir.
Hem bir hüzün hem de umut işaretleri taşır. Umut her
gecenin sonrasında mutlaka gündüzün olacağı
yolundadır. Diğer taraftan gece bir örtüdür,
yanılsamalara açıktır. Gece, aynı zamanda bir
metafordur, felsefede, edebiyatta yeri vardır ve çok
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kullanılmıştır. Gece kavramı, insanlık tarihi kadar eski bir
kavramdır. Üzerine çok söz söylenmiştir. Gece ile her
insanın psişik bir ilişkisi vardır. Ortak duygular taşır
herkes. Çünkü bu veri bankasının etkilerinden kaçmak
herhangi bir insan için imkansızdır. Doğduğu günden
itibaren her insan, gece ile ilgili binlerce bilginin beyninin
kıvrımlarına yerleşmesine izin verir. İnsanlığın ortak
bilgileri her insan da hemen hemen aynıdır.
Şimdi kinci kavramı, yolcu kavramını inceleyelim:
Yolcu kavramı da hüzünlü bir kavramdır. Yerleşik
olandan uzaklaşmak. Bir yere ulaşmaya ya da bir şeyden
uzaklaşmaya çalışmaktır yolculuk. Rahatsızlık hissi verir
insana, aynı zamanda umut işaretleri de taşır. Yolculuğa
çıkan birinin bir amacı vardır ve bu amaç için içinde umur
taşır. Yoksa bir adım bile atamaz yolda. Umudunu adım
attıkça korur.
Gece Yolcuları kavramını bir arada inceleyelim;
Konumundan tatmin olmayan biri bir başka konuma
ulaşmak için bulunduğu yeri terk eder ama geceleyin.
Gündüz olduğunda gizlenir, belki bir mağaraya, belki bir
hana herhangi bir nedenden dolayı yola devam etmek
için geceyi bekler. Belki gündüz çok sıcaktır, belki de
gündüz birileri ile karşılaşmaktan korkmaktadır. Gecenin
örtücülüğünü tercih eder. Bu bilinçli bir seçimdir.
Sıradan bir insan beyni “Gündüz Yolcuları” gibi davranır.
Çünkü insan pşi ile beyni karşılıklı etkileşim halindedir.
Beyin ve pşi karşılıklı olarak birbirini “Gündüz” hareket
etmeye ikna eder. İnsan beyni bir yolcu gibi davranır
çünkü başka çaresi yoktur. Derin denize itilmiş biri gibi
çırpınarak dışarı çıkmaya çalışır. Çünkü sahibi sürekli
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konumundan daha farklı yere sürüklendiği için beyin de
doğal olarak, konumunu değiştirmek ve yeni, farklı
algılama süreçleri yaşamak zorundadır. Ama tüm bunları
kendi doğal akışı içinde sürdürmek ister yani öngörülen
GÜNDÜZ yolcusu gibi. Sıradan bir insanın hayatı boyunca
yaptığı bütün davranışlara bakın bu süreci kolaylıkla
görürsünüz. İnsan beyni ve pşisi konjoktürel etkilere çok
açıktır. Buna birkaç örnekle devam edelim:
Küçük bir çocuğa, “Büyüyünce ne olacaksın’” diye
sormuşlar. Çocuk “Emekli olmak istiyorum.” Diye cevap
vermiş. “Neden’” diye sorduklarında. Çocuk, “Çünkü
babam sürekli, emekli olunca neler yapacağını anlatıyor
ve bütün güzel şeyleri emekli olunca yapacağını söylüyor.
Bunun için ben de “emekli” olmak istiyor ve güzel şeyler
yapmak istiyorum.
Çocuğun beyni babasından gelen “emeklilik” ile ilgili bu
verileri toplayarak kendine özgü bir pşi oluşturuyor yani
...rahatlık-emeklilik-güzel şeyler...birlikte tanımlanmış
oluyor. Çocuk, daha ileri dönemlerinde, ilkokul, lise ve
üniversite, iş hayatı dönemlerinde farkında olmadan bu
değer ile yaşıyor ve beyin sürekli bir bekleme
durumunda hareket ediyor. Yani bir “Gündüz Yolcusu”
gibi davranıyor. Sakin, garantili, belli süreçleri takip
ediyor. Kendini gündüze kilitliyor. Bu paradigma
hayatının her dönemini sinsice kaplıyor. Çünkü beyin
artık belli güvenli içsel bir paradigma oluşturmuştur,
diğer her türlü bilgi bu paradigmanın filtresinden
geçmektedir. Arkadaş,, meslek, iş, ve eş seçimleri hep bu
paradigma çerçevesinde gelişir. Emekli olmak için
“memur” olmak gerekir. Kişi”memur” olur. Çalışmak ve
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beklemek gerekir, kişi öyle olur. Eş seçiminde yine bu
paradigma devreye girer, riskli olan “gece”
paradigmalarından kaçar, garantili davranır. Kendi
benzerini ister “memur-karı koca”,bir ev, bir araba,
bankada bir miktar dünyalık...” beklenen emeklilik. Sıra
dışı hiçbir süreç bu filtreden geçemez. Eş seçiminde
serbest çalışan bir işveren ya da maaşı olmayan bir kadın
asla olamaz. Sorunlu ilişki ve arkadaşlıklardan uzak
durulur. Riski olan hiçbir işe el atılmaz. Hatta o tür
davranan insanlardan uzak durulur. Beklenen büyük
özgürlük zamanı bir gün gelir emeklilik.
“Gündüz Yolcusu” artık sağlamdadır. Hayal ettiklerini
yapmaya başlar. Gençliğinden beri yazar olmak
istemektedir ama yazarlar, yazarak yaşayacak kadar para
kazanamaz bilgisi beyninin kıvrımlarında dolaştığı için,
emeklilik zamanını beklemiştir. Artık yazmaya başlar. Bir
şeyler yazar, yazdıklarının tadı tuzu yoktur. Ama o
iddialıdır, mutlaka yazacaktır, madem kendisinin
yazdıklarının tadı tuzu yoktur, o halde başkalarının
yazdıklarından esinlenir. Öyle de yapar. Bu örneği
geliştirin. Bir bahçede, sebze yetiştirmeye çalışır, olmaz.
Olta balıkçılığı, tekneyle gezi filan derken, bünye bütün
bunları reddeder. Çünkü beyin artık başka bir paradigma
ile çalışmaktadır. Çünkü onun beyni gerçek bir yazar,
gerçek bir maceracı, gerçek bir doğa adamı, gerçek bir
avcı gibi bir paradigma geliştirmemiştir.
Yeri emekli öğretmenler, memurlar evi olur. Beyin alıştığı
şeyi yapar. Beynin sahibi gazete okur, başkalarının
yazdığı kitapları okur, televizyon seyreder, dedikodu
yapar.
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Bu örnekleri hayatın her alanı için ayrı ayrı
kullanabilirsiniz. Artık sizi durduran gücün ta kendisinin
kendi beyniniz olduğunu anlamışsınızdır.
Bir Gece Yolcusu ise geceleyin yola çıkar. Çünkü gece
algının en yüksek olduğu andır. Diğer bütün uyaranlar
uykudadır. Beyin başkalarının süreçlerinden etkilenmez,
kendini açık eder. Bu boşlukta yeni paradigmalar
kurabilir. Batığı yeri görmediği için, basacağı yeri hayal
eder. Her adımda beyin farklı bir paradigma oluşturur.
Günümüze gelirsek, post-modern toplumda insanlar
birbirlerinin yanlarından akıp gidiyorlar. Birbirlerine
teğet geçiyorlar. Herkes birbirinden şüpheleniyor. Bir
noktadan, yani evden-işe-işten eve- noktaları arasında
hızla hareket ediyoruz. Oysa Gece Yolcuları bu süreçleri
açık hale getiriyor, çay içtiği kahvenin garsonu ile
konuşuyor. Bir köşede dilenen dilenciye para yerine,
selam veriyor, gülümsüyor. Kalkmakta olan trene
yetişmek için koşmuyor, bir sonrakini bekliyor. Duruyor,
martıları seyrediyor. Sonra bir gün bürosunda otururken
bakıyor; herkes notlarını iğne ile duvara iğnelemekte.
Neden’ Diye soruyor ve post-it’i icad ediyor. Milyonlarca
dolar kazanıyor.
Bir başka gece yolcusu, komşusu terziye uğrayıp sohbet
etmeyi seviyor. Her akşam iş dönüşü ona uğrayıp bir
çayını içiyor, sohbet ediyor. Beyni problem çözmeye
koşullandığı için nereye baksa önce problemi görüyor.
Terzinin iki kumaşı birbirine eklemek için toplu iğne ile
uğraştığını görünce, acaba bu sorunu halletmenin çaresi
nedir diye düşünüyor. O zaman çengelli iğneyi icat
ediyor.
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Buradan soyut ve psişik bir ortama girelim. Kutsal
kitaplara göre, adı olan tanımlanmış ve her bir iş için
görevlendirilmiş 72 melek var. Bunların işlerinin hepsi
insanla ilgili. Sanki insanların hizmetine verilmiş melekler
gibi. Bunların bir kısmı da koruyucu melek. Ne demek’
Yani tehlikeli bir durum olursa, melek vazifeli, sizi
koruyacak. Ama mutluluğu emekli olmakta bulan
Gündüz Yolcuları hiçbir riskli hareket yapmadığı için
kendi meleklerini işsiz bırakıp melekleri üzüyorlar.
Artık beyninizi bir az zorlayıp bu ifadeden bir sonuç
çıkarın.
İşte, bölümün başında da söylediğim gibi Bill Gates
gibilerle, sizin gibilerin beyninin neden farklı olduğunu.
Recep İvedik filmi bir problemin, bir ihtiyacın giderilmesi
için çekilmiştir yani başarılı bir üründür. Çünkü güldürür.
Çengelli iğne yapmaktan farkı yoktur. Karakterin
yaratıcısı şöyle düşünmüştür.. İnsanlar yarılana kadar
gülmek istiyor-ne yapsam da onları güldürsem- onlarca
karakter yaratmıştır, amaç güldürmek-para kazanmakbeyni kendi paradigmasını oluşturmuştur- başarı-güldürpara.....bu paradigmadan başka bir sonuç beklenmezdi
zaten.
Bir de taklitler var. AROG tuttu, biz de benzer bir film
yapalım o da tutar. Tutmaz...Nitekim benzer filmler
Nekrüt gibi tutmadı....
Fark nerede, birinde, yaratıcının beyni...-başarıgüldürmek-para şeklinde paradigma oluştururken,
diğerinde.....taklit-para-taklit
şeklinde
paradigma
oluşturmuştur. Böyle bir beyinden zaten para edecek bir
ürün çıkmaz....
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Emeklinin kitap yazıp yazar olmak istemesi
gibi...Olmaz...Çünkü
beyni
bu
paradigmayı
oluşturmamıştır....Ama gerçek bir yazar bu paradigmaya
sahiptir....çünkü onun beyninin paradigması şöyle
oluşur...yazmak-başarı-yazmak....
El Alıştığı Aleti Arar, Alet de Alıştığı Eli
Bir az geçmişe, tarihe gidelim. Osmanlı zamanında,
Osmanlı ordusunda, “deliler” diye bir birlik var. Savaşta
en ön saflarda hem de silahsız olarak çarpışmaktalar.
“Osmanlı Tokadı”
kavramanı efsaneleştirenler bu
adamlardır. Bu adamların Manisa’da bir eğitim yeri vardı.
Daha çocuklukta itibaren bu askerler, elleri ile mermer
sütunlara vurarak, ellerini geliştirir ve kuvvetlendirirler.
Bu çalışma sonrası, yıllar içinde her birinin elleri, normal
bir insanın elinin iki misli haline gelir.
Ordular kılıç kılıca geldiğinde, “deliler” denilen bu
askerler, düşman saflarına dalarak sadece tokatlayarak
düşman askerlerini öldürürler. Bundan amaç, daha fazla
düşman öldürmek değildir. Amaç efsane yaratmaktır.
Korku salmaktır.
Bir başka tarihi efsane ile devam edelim;
Ispartalıların vahşi bir geleneğinden; Ispartalılar AskerToplum olmakla övünürler. Çocuklar daha doğdukları
andan itibaren bir savaşçı olarak yetiştirilir. Sağlıklı, güzel
ve savaşçı nesiller yetiştirmek istedikleri için hasta, sakat
ya da çirkin çocukları zalimce ölüme terk ederler.
Bu iki tarihi olayın ortak noktası şudur; zayıflıklardan
arınmak ve güçlü olmaya alışmak. Buna ekleyeceğimiz bir
başka hikaye de şudur; Pehlivanlar, eskiden bir manda
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yavrusunu elleriyle kaldırmaya başlarlar. Zaman içinde
yavru büyür, kilosu artar ama pehlivan hala onu
kaldırmaya devam eder. Çünkü beyni artık kaç kilo olursa
olsun o hayvanı kaldırmaya odaklanmıştır. Çünkü beyin,
hayvanın kilosu ve ağırlığı ile ilgilenmez. Beyin ile pşi
arasındaki veri tabanında kodlanma bu şekilde oluşur ve
beyin pşiden etkilenerek, farkında olmadan gerekli olan
kuvveti, enerjiyi üretir. Amacı alışmış olduğu bir hareketi
yeniden yapmaktan başka bir şey değildir. Bundan dolayı
beynin gücü sınırsızdır. Birinci örnekte askerlerin
ellerinin büyümesi için gerekli olan salgıların
salgılanmasını ve kaslara enerji sağlanması emrini, diğer
organlara ve hücrelere yine beyin verir. Bu emir
olmasaydı zaten insan bedenindeki hiçbir organ
gelişmezdi. İç organlar, otomatik bir sistemle bu emirleri
alırken, kas ve benzeri sistemler etki-tepki yöntemi ile
emri üretir ve uygularlar. Yani kas gelişmeye çalışırken
ortaya bir gereksinim çıkarmasa, bu sinyalleri beyne
iletmese beyin gerekli olan salgılara salgılaması için
bedene emir ve sinyal göndermez. Bundan dolayı gelişim
adım adım olur ve her bir zorlama bir gereksinim açığa
çıkarır, gereksinim denilen sistem de beyne sinyal
göndererek enerji talebinde bulunur. Sistem bir piston
gibi hareket ederek, karşılıklı etki-tepki ile gelişmeyi
sağlar.
Beyni Isparta toplumu gibi düşünelim. Toplumsal hayatta
ırkçı olmamız gerekir, bu toplumsal yaşamın kurallarında
ve birlikte yaşamanın gereklerinden biridir ama konu
Süper bir Beyne sahip olmak olunca, beynimize bu kadar
adil davranmamız gerekmez. Eğer yenilmez nöron
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askerlerinden oluşacak bir Süper Beyne sahip olmak
istiyorsak onu zayıflıklarından arındırmak, hastalıklı,
sakat ve zayıf nöronları işlemcileri bir karşı sistem ile yok
etmemiz gerekmektedir.
Konu başlığa dönecek olursak; El bir aleti ilk kez
tuttuğunda sinirler aracılığı ile ilk sinyaller beyne ulaşır.
Buna “karşılaşma” diyebiliriz. Bu bir tanışmadır, el o aleti
giderek daha fazla kullanmaya başladığında sinyal
yoğunluğu karşılıklı olarak artar ve yeterli bir süre
sonucunda, beyin artık pşi engelini aşarak, hafızasız bir
şekilde bir sinyal alışverişine girer. En basit örnek; Bir
klavyeyi ne kadar çok kullanırsak artık, bakmadan,
düşünemeden her zaman doğru tuşlara basarız.
Buradaki SIR şudur, düşünmeden....
Süper bir Beyin düşünme bariyerini aşar. Çünkü
düşünme, gerçekte beynin değil insan pşisinin bir
özelliğidir. Beynin sadece sinyalleri koordine eder. Basit
bir başka örnek verecek olursak; Beyin bilgisayarın
işlemcisine, pşi yani düşünmek de o bilgisayara
yüklenmiş olan software denilen programa benzer.
Örneğin bir satranç oyunu programı kendi içinde bir
yapay zeka özelliği gösterir. Yani düşünür,
kombinasyonları tarar ve en doğru kabul ettiği hareketi
yapar-karar-verir. Kara verildiği anda işlemciye-yani
beyne gönderdiği bir sinyal ile kararını bildirir. Bu andan
itibaren beynin zaten işlem yapmak için düşünmeye
ihtiyacı yoktur ve sinyali anında değerlendirir, işlemi
saniyeden daha kısa sürede yapar. İşlemi tamamlar. O
işlemi tamamlamadığı sürece, pşinin yani Satranç
programının vermiş olduğu kararın bir önemi yoktur,
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hareketin sonucunu belirleyen etkili hareketi yapan pşikara-değil-beyindir. Bundan dolayı da beynin-yani
işlemcinin sinyal veri tabanında zayıflık olmaması
gerekir. Yani verilen kararı işlemece koyamazsa, yani
içinde virusle varsa biz yapılan işlemi ekranda görmeyiz
ve o bilgisayarı bozuk ve hatalı olarak kabul ederiz.
Örnekleri günlük hayata uyarlarsak;
Kim bilir, her birimizin aklından kan bin kere, çeşitli iş,
zenginlik ve başarı projeleri geçmiştir. İş fırsatları
görmüş, hayalimizde bir sürü şey icat edip keşfetmiş,
hayalimizde nice başarılı işler yapmışızdır. Her birimizin
çok iş yapacak fikirleri ve senaryoları vardır. Bazen çok
başarılı olmuş işleri gördüğümüzde,; “ya bunu ben de
düşünmüştüm’”. “Hatta kardeşime bile söylemiştim;
böyle bir iş yaparsak çok tutar.” Diye..
O halde nasıl oluyor da, başkaları ile aynı başarılı iş
planlarını düşünürken, işi biz değil de onlar yapıyor.
Nedeni yukarıda verdiğimiz Şartanç Oyun programındaki
gibidir. Pşinin yani düşünce sürecinin, beyinde hareket
fonksiyonu ile iletişimindeki sorun olarak görebiliriz.
Yani beynimiz virüslerin etkisi altında ve çoğu bölümleri
doğru dürüst çalışmıyor. Kendi zayıflıklarımıza acıyoruz,
onlardan kurtulmak istemiyoruz. Hata da olsa, zayıf ve
hastalıklı da olsa, o bize ait bir çocuktur. Çocuğumuz
hasta diye onu ölüme terk edemeyiz Ispartalılar gibi.
Oysa Süper Beyne giden yol beynin, pşi ile arasındaki
hastalıklı tarafları yok etmek ve virüslerden kurtulmak
geçmektedir. Hatalar, eksiklikler kaderimiz değildir diye
düşünmeliyiz.
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Tamam, karar verdik: Beynimizi virüslerden kurtarmak
ve onu bir savaşçı yapmak istiyoruz ama bunu nasıl
yapacağız...
Daha
önce
yaptıklarımızı
yapmayarak
ama
yapmadıklarımızı yaparak. Herkesin farklı bir süreci var.
Kendi pşimizi sırada alışkanlıklardan kurtarark onu
şaşırtacak ve sıra dışı sinyaller göndermesini sağlamamız
gerekmektedir. Çünkü beyin alışmış olduğu aleti
arayacaktır her zaman.
Hayatımızda binlerce değişiklik yapabiliriz. Birkaç örnek
verebiliriz: bazılarımız hiç yalnız kalmayı sevmez ve
etrafında her birilerinin olmasını ister. Süreci değiştirin,
bir süre tamamen yalnız olmaya başlayın, sonra da gün
içinde belli saatlerde yalnız olmaya çalışın. Ya da tam
tersi, yalnızlık yaşam biçiminiz olmuşsa, sürekli insanların
arasına karışın, sürekli birileri ile temas halinde olun, ya
anlatın ya da dinleyin.
Tek cümleyle: Neyi çok yapıyorsanız onu az, neyi az
yapıyorsanız onu çok yapmaya başlayın. Bu rejimi, gıda,
içecek ve başka şeylerde de uygulayın. Bir de eski
Sufilerin yöntemlerini kullanın.
Örnegin: Kendinize bugün hiç dedikodu yapmayacağım.”
Deyin ve o gün bilinçli bir şekilde başkaları ile
konuşmalarınız sırasında başkaları hakkında konuşmayın.
Başka bir örnek: Bugün hiç şikayet etmeyeceğim. Bugün
hep gülümseyeceğim..vesaire.
İşte bu şekilde beyninizdeki yosunlardan kurtulmayı
başarırsınız. Aklınıza iyi bir iş fikri geldiğinde, sizin
harekete geçmenize engel olan beynin atalet durumu,
korku, endişe gibi şeylerle kolayca baş edebilirsiniz.
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Tavus Kuşunun Çirkin Ayaklarından Nefret Etmesi
Hayaller, algılamalar, imajlar ve yansımalar. Bunalıma
girmiş kent insanların en büyük hayalleri, bir gün küçük
bir pansiyon ya da küçük bir çiftlik işleterek deniz
kenarında bir yerlerde, doğanın kucağında yaşamaktır.
Sabah-akşam bir işyerine gidip gelmekten bıkmıştır.
Kalabalıklar ve gürültü artık çekilmez olmuştur. Bitmek
tükenmek bilmeyen uyaranların ve gündemin etkisi
altında bunalmıştır.
Sonra bir gün resimlerini gördüğü güzel, sessiz bir
beldeye gider. Üstelik sadece tatil için. Eğer kent
hayatında alışık olduğu bazı konforları elinin altında
bulamazsa sıkılmaya başlar. O resimlerde gördüğü
güzellik artık anlamsızlaşmıştır. Konuşacak birileri yoktur,
gidecek bir yer yoktur. Sonra yargıda bulunur; “Güzel
yerdi ama çok sıkıcı”. Belki tatilini beş yıldızlı bir tatil
köyünde geçirse daha mutlu olacaktır.
Gelelim, “Çirkin Ayaklarından Nefret Eden Tavus
Kuşunun, ayaklarından nefret etmesi.” Paradoksuna. Yok
öyle bir şey. Ama hemen bir ön yargı geliştirdiniz, değil
mi’ Tavus kuşu güzeldir: Bir kabuldur. Tavus kuşunun
ayakları konusunda çoğumuzun bir fikri yoktur. Ama
burada öyle yazdığı için onu “çirkin” ön kabulu ile geçici
hafızanıza aldınız. Tavus kuşunun çirkin ayaklarından
nefret etmesi.” Önermesi de sizi başka bir ön kabule
götürdü. Siz pşi olarak belli bir süre sonra bu değer
yargılarını geçici hafızadan atsanız, yani unutsanız bile
beyin unutmaz. Çünkü, eğer başka bir yargı yoksa, beyin
geçici hafızadaki değerleri alır ve saklar. Günün birinde
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hiç beklenmedik bir yerde, birilerine farkında olmadan
Tavus kuşlarının ayakları ne kadar da çirkin.” Dersiniz.
Bir düşünün bakalım; başka hangi konularda bu şekilde
bilinçsizce beynin çöplüklerinden gelen değer yargıları ile
hareket ediyoruz. Başka hangi zararlı ön yargılar
geliştiriyoruz.
Daha en kötüsüne gelmedik:
SÜPER BİR BEYNE sahip olmak o kadar kolay değildir.
İşte beynimizin çöplüklerini de boşaltmamız gerekiyor.
Bunun için YARGILARLA savaşmamız ve kendimize göre
bir sistem geliştirmemiz gerekli.
Birkaç örnek ile bir ön çalışma yapalım:
Herhangi bir insan size, herhangi bir nedenden dolayı
“ÇOK TEMBELSİN” dediğinde, eğer siz bu yargıya karşı,
karşı bir hareket geliştirmezseniz, beyin bir süre sonra bu
yargıyı kullanmaya başlar ve siz “çok tembel” olmaya
başlarsınız. Çoğu zaman insanlar lafın nereye gittiğini
bilmeden böyle hovardaca kullanır. Belki karşınızdaki
ailenizden biri, belki öğretmeniniz, belki de iş yerinden
amir ay da iş arkadaşınız. Siz de herhangi bir çıkar
dengesinden ya da karakteriniz o şekilde gelişmiş olduğu
için bu yargıyı sineye çeker ve karşı yanıt vermezsiniz.
İşte bu gibi kötü süreçler beyni bu şekilde güdüler. Kendi
kimliğini”Tembel” şeklinde değerlendirir. Yapmanız
gereken bu tür olumsuz yaftalamaları asla kabul
etmemek ve kendi pşinizi harekete geçirerek, sözün
sahibini karşıt yanıtlarla mantıklı bir tartışma ortamına
çekmek ve onu söylediklerine pişman ederek, bir zafer
hissi yaratmaktır. Bu şekilde yaptığınızda beyin süreci
tamamlar ve “Tembel” yargısını geçici hafızadan siler
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atar, çünkü pşi yargıyı kabul etmemiştir. Yerine ise
mücadeleyi ve zafer hissini koyar.
Bunu sadece sözler için değil, bakışlar ve davranışlar için
de yapabilirsiniz. Diyelim ki; Biri size aşağılayıcı,
küçümseyici bir bakış attı, hemen karşılık verin siz de ona
benzer bir bakış atın, hatta daha ileri giderek, bir iç ses
kullanarak o bakışların sahibini iç dünyanızda maymuna
çevirin. Beynin kıvrımlarına artık olumlu sinyal gidecekti.
Bu yöntemle, size karşı yöneltilmiş her türlü olumsuz söz,
davranış ve hareketi bu şekilde boğarak, onların
enerjilerini kullanıp kendi beyninizi besleyebilirsiniz.
Beyninizi hiçbir zaman boş bırakmamanız gereklidir. Bu
bir savunma sistemidir.
Tavuş kuşu, örneğinde olduğu gibi her birimiz günlük
hayat içinde bu tür karşılaşmalar yaşıyoruz. İnsanların
ruhları torba değil ki, büzesiniz. Yapacaklarını yapıyorlar.
Uzun Yola, Kısa Ayakla Çıkılmaz
Size birkaç soru sorarak bu bölüme başlayalım;
Babanız evde bir sistem geliştirdi. Bir kutu var ve bu
kutunun içinde bir miktar para var. Kaç para olduğunu
bilmiyorsunuz. Babanız, size şöyle dedi; “Her sabah okula
giderken, ihtiyacın olduğun kadar parayı kutudan al.”
Ne yapardınız, kutudan her gün ne kadar para alırdınız’
Günlük para ihtiyacınız gerçekte ne kadar’
Bir başka örneğe geçelim; Bir başka öğrenci var. Babası
ona her gün belli bir miktar harçlık veriyor harcaması
için’
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Babası onun ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu mu
düşünüyor’ Parayı verirken yoksa kendi bütçesine göre
mi bir hesap veriyor.
Kendinizi birinci öğrenci yerine koyun.
Her gün harçlık olarak kutudan ne kadar para alırdınız’
Alacağınız miktar daha önceki harcama alışkanlığı miktarı
kadar mı olacaktı, yoksa size farklı bir özgürlük tanındığı
için kendinize başka ihtiyaç kalemleri mi icat edecektiniz.
Aldığınız parayı az mı, çok mu, yeterli mi, yetersiz mi
görecektiniz. Bu sistemin devam etmesi yolunda mı
hareket edecektiniz, yoksa miktarı babanız tarafından
belirlenen miktarı belli harçlık almayı mı tercih
edecektiniz.
Şimdi yeniden ikinci örnekte ki öğrenciye dönelim. Siz o
öğrencisiniz.
Aldığınız miktar konusunda memnun musunuz yoksa
başkalarının daha çok ya da daha az harçlık aldığı
konusunda “kıyaslamalar” mı yapıyorsunuz’
Şimdi bir başka örneğe geçelim.
Bir öğrenci var ama babası ona harçlık vermiyor.
O öğrenci harçlık alamadığı ihtiyaçları ortadan mı
kayboluyor. İhtiyaçlarını karşılamak yerine onu erteliyor
mu yoksa ihtiyaçlarını karşılamanın başka yolunu mu
arıyor. Diyelim ki ihtiyaçları sabit ve karşılanması
gerekiyor. Bunun için bir işte mi çalışıyor, başkalarından
para yardımı mı talep ediyor yoksa para elde etmek için
ahlak dışı yollara mı başvuruyor.
Şimdi bu konuyu bir kenara bırakarak başka bir konuya
geçelim;
Size güzel bir öykü anlatacağım:
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Zamanın birinde, küçük bir krallık varmış. Elbette bu
kralın bir, ülkesi, bir kraliçesi ve bir de veliaht prensi
varmış. Bu küçük bir krallık ama herhangi büyük bir
krallık da olduğu gibi, kralın mahiyeti de varmış.
Askerleri,
muhafızları,
hekimleri,
büyücüleri,
müneccimleri vesaire.
Bir gün kralın ve kraliçenin biricik oğlu ki oğul hem
krallığın sürmesini hem de kralın soyunu sürdürmesi
gereken kişidir ve hem kral hem de kraliçe ona bel
bağlamış durumdadır ve onu şımartmışlardır.
Her neyse, çocuk hastalanınca bütün ülke birbirine
karışır. Gün geçtikçe daha da kötüleştiğinden, ülkedeki
bütün hekim ve müneccim ve dahi eli iş tutan herkes
akıllar ve ilaçlar verdi. Yeni iksirler terkip etti. Ne
denendinse nafile bir sonuç alınmadı. Çocuk zayıfladıkça,
zayıfladı, artık sadece komada uyuyor, zar zor nefes
alabiliyordu. Gözü yaşlı koca ülke büyük bir üzüntü içinde
kıvranıp duruyordu.
Kral bir gün dayanamadı ve hekimbaşına sordu.
Hekimbaşı, hekimbaşı, yok mu bunun çaresi, yegane
evladımızı ölümün kollarına mı bırakacağız’
“Var bir çaresi ama neredeyse imkansız.” Diye karşılık
verdi Hekimbaşı.
Sonrasında konuşma şu şekilde geçti.
Nedir çaresi Hekimbaşı’
Bir ot vardır, adına eliksir, ölümsüzlük otu derler. Hiçbir
çaresi olmazsa hastalığın, hiçbir ilaç terkibi iflah etmezse
prensimizi, o halde, ölümsüzlük otu denilen ot ona hayat
verecektir.
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Bu ot nerededir, kimlerledir’ Neyse ücreti verelim alalım,
tahtım, hazinem feda olsun.
Parayla, pulla işi yoktur otun kralım. Ot kervan geçmez,
kuş uçmaz bir vahşi memleketin dağlarında bulunur,
toplamak gerek.
İşimiz ne be Hekimbaşı gidelim toplayalım.
Öyle toplamakla olmaz efendim, otun bir sabah vakti,
güneş ilk ışıklarını bulutların üzerine vurmasına yakın
toplanmalı ve hemen oracıkta kaynatılmalı. Ancak o
zaman o su, hayat suyu olur. Ne erken ne de geç.
O halde bu işi kim yapacak Hekimbaşı.
Cüce büyücü maksut bu işin erbabıdır efendimiz.
Haydi yola düşelim o halde.,
Öyle yola düşmekle olmaz. Askerin uzak diyarlara yola
düştüğünü duyan, yol kesiciler her yere tuzak atar, askeri
kırar. Üstelik dahası var. O memleket insanı insan
yiyicidir, medeniyet nedir bilmez vahşilerdir. Dahası var
ki; ormanlarından canavarlar var, insanım diyen o
ormana canlı girip de. Zaten asker nereye gideceğini
duyunca hemen firar eder. Korku yolları bekler
efendimiz. Askerin yüreği yetmez oralara girmeye. Yürek
ister, bilek ister. Dahası var, mert , yiğit, sözünün eri biri
lazım bize. Her kim ölümsüzlük suyunu ele geçirirse ,
kendi içer ölümsüzlük için başkasına vermez. Bize öyle
biri lazım ki, yaşamayı değil, ölmeyi sevsin. Bir söz verdi
mi, sözünden ölümüne dönmesin.
Yok mudur bu işin bir yolu yordamı, bir adamı’
Bir yiğit vardır, beylerin, kralların ordularında kim parayı
çok verirse onun için savaşan biri, derdi nedir bilinmez
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ama gözünü karatmıştır. Ölüme, ölüme koştukça ölüm
ondan korkar kaçar.
Nedir bu adamın adı hekimbaşı’
Ona Burkan derler’
Nerededir şimdi’
Kalede bir yerlerde, hanın birindedir.
Böylece Burkan denilen savaşçıyı getirirler kralın
karşısına. Durum açıklanır.
Burkan kabul eder.
Büyücü, Burkan ve birkaç yürekli muhafız yola düşer.
Çeşitli, saldırılar, savaşlar ile karşılaşır, derin ormanları,
yüksek dağları, uçsuz bucaksız vadileri geçerler.
Vahşilerin ülkesine gelir. Onları da yenerler. Otun
bulunduğu yere dağa çıktıklarında sadece Burakn ile
Büyücü geride kalmıştır. Bütün muhafızlar savaşlarda,
çatışmalarda kaybedilmiştir.
Büyücü sabaha karşı, gün doğmasına yakın otu koparır,
ateşe suyu verir, kaynatır. Bir şişe içene koyar. Ama tam
o anda zihni karışır, kıskançlık eder. Kendisi sonsuza
kadar yaşamak istemektedir. Tam da şişeyi ağzından içeri
boşaltmak üzereyken Burkan’ın kılıcı onun kafasını
boynundan ayırır. Çünkü Burkan görev aşkı ile tetikte
beklemektedir.
Burkan içinde ölümsüzlük suyu olan şişesi alır, bir
muhafaza koyar kırılmasın diye. Aklından bir kez bile onu
içmek gelmez. O bir görev adamıdır. Kendisine bir görev
verilmiştir. Ve o görev mutlaka yerine getirilecektir. Bu
yaşamaktan ya da ölmekten daha değerli bir kavramdır
onun için.
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Görev aşkı ile yola düşer. Savaşa savaşa ilerler. Yolunun
üzerinde bir yerde bir gurup yol kesicinin bir kadına
saldırdığını görür. Kadını onların elinden kurtarır. O
kadına aşık olur yolda, kadın da ona. Kader onları bir
araya getirdiği gibi birbirinden de uzaklaştırır.
Bir çatışma sırasında sevdiği kadın ağır yaralanır, ölmek
üzeredir. Burkan ona ölümsüzlük suyunu içirse kadın
kurtulacaktır ama Burkan görev adamıdır. Bunu
yapamaz, kadını ölüme terk etmek zorunda kalır. Şişe
kralın çocuğuna gitmelidir. Çocuğu kurtarmaya yemin
etmiştir. Su çocuğun hakkıdır. Görev budur. Çocuğu
kurtarmak.
Yoluna devam eder, bir çatışmada bu kez de kendisi
yaralanır, ölmek üzeredir ama görevini yapma arzusu ile
ölüme direnir. Saraya kadar direnebilse yeter. Bir kere
bile ölümden kurtulmak için ölümsüzlük suyunu aklından
bile geçirmez.
Saraya ulaştığında ölmek üzeredir, şişeyi çıkarır krala
verir ve kralın ölümsüzlük suyunu oğluna içirmesini
bekler, sonra da kendini ölüme terk etmeye hazırdır. Kral
şişenin kapağını açar ama tam da o anda içine bir şeytan
düşer. Kendisi ölümsüz olacakken, çocuğu bile olsa
neden bir başkası ölümsüz olsun.” Diye düşünür ve şişeyi
dudaklarına götürür. Bunu gören Burkan öfkeyle
hançerini çıkarır ve krala fırlatır, su kralın dudaklarına
deydiği an hançer de kalbine saplanır. O ölümsüzlüğe
kavuşmadan birkaç saniye önce ölümüne kavuşur.
Hikayenin Sonu
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Acıklı bir hikaye değil mi ama anlayana çıkaracağı büyük
dersler var, derslere sonra geleceğiz. Şimdi önceki
konumuza, “Harçlık ve Öğrenci” paradoksuna
Dönelim, o bölümden aklınızda sadece ..para-ahlaksız
iş....paradoksu kaldı değil mi’ İlk aklınıza gelen bu oldu.
Çünkü beyin günümüz algılamasına göre hareket eder
çünkü her birimiz para-ahlaksız iş ilişkisi olduğunu biliriz.
Çok para kazananların bu parayı çeşitli ahlaksız yollarla
elde ettiğine inanmışızdır.
Bir çok insanın para, çok para kazanamamasının nedeni,
beynin para ile kurduğu ilişkiden kaynaklanmaktadır.
Her gün sayısız insandan, gazete ve diğer yayın
organlarından gelen bu tür bilgi akışı ile karşı karşıya
geliriz. Dahası en yakınlarımızdan, ailemizden, annebaba, kardeş ve akrabalarımızdan bu tür telkinler gelir.
“Çaldı, çıptı, ahlaksızlık yaptı çok parası oldu şeklinde.”
Bir konsept beynimizin nöronlarına işler. İnsan pşisi, yani
insan bilincinin ruhla olan ilişkisi ahlaksızlığı bilişsel
olarak reddeder, çünkü insan tıynetinden gerçekte
ahlaksızlık yoktur ve bu tür bir oluşum bünyede ters
teper. İnsan bünyesi ahlaksızlığı kabul edemez. Çünkü,
insanın yaradılışı asildir ve kötülüğe açık değildir. ...Parakötülük ve ahlaksızlık.....paradoksunun bariyerlerini
aşamadığı için “para” ile ilişkisini doğru tayin edemez.
Çok istiyormuş gibi görünmesine rağmen bütün “para”
kazanma reflekslerini yitirmeye başlar.
O halde soracaksınız nasıl oluyor da birileri çok para
kazanabiliyor’
Yanıtı. Bu bariyeri yıkmış olmalarıdır. Bariyer iki şekilde
yıkılır. Ya ahlaksızlığı kabul etmek gerekir ya da ahlaksız
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olmadan da para kazanabileceğini beyne telkin ederek,
beynin kendi bariyerini yıkması ve ahlak yolundan
çıkmadan, diğer yollardan para kazanma yolunu
açmasından kaynaklanır. Dürüst ve zengin işadamı ile
zengin ve ahlaksız adam farklılığı buradadır.
Ahlaksızlığın da dereceleri vardır. Bariyerler yıkılırken
çeşitli sınırlar vardır.
Örneğin bazıları ihale yolsuzluğu, rüşvet alma gibi
ahlaksız işleri yaparken beyaz kadın ticareti yapma gibi
işlerini yapamazlar bünyeleri kabul etmez. Bazıları
hırsızlık, soygun yaparken, bir başka ahlaksız biçimini
bünyesine kabul ettiremez. Bazıları ahlaksızlığın sınırını
işçileri sömürmekle sınırlar, bazıları dolandırıcılıkla.
Gerçekte ise onların beyinlerindeki para-ahlaksızlık
bariyeri kırılmamıştır. Onlar sadece telkine uyum
göstermiş pşilerini ahlaksız olmaya ikna etmişlerdir.
Doğru olan ise beyindeki para-ahlaksızlık bariyerini
kırarak ahlaklı bir yoldan giderek de para
kazanılabileceğine beyni ikna etmek gerekir.
Zaten siz değerli okuyucularımın da amacının bu
olduğunu ahlaklı bir yoldan giderek beyindeki paraahlaksızlık bariyeri yıkarak nihayet yoksulluktan
kurtulmaktır.
Bu bariyer nasıl yıkılır’
Şimdi bu noktada; Trajik “Ölümsüzlük” suyu öyküsüne
geri dönelim. Bu hikayede “kıstas” niteliği taşımakta olan
bir çok karakteristik özellik olduğu dikkatli gözlerden
kaçmayacaktır. Aynı şekilde farklı bir çok paradigma tek
bir “obje” de şekillenmiş durumdadır.
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Objemiz, Ölümsüzlük Suyu, elde edilmesi gereken bir
hedef ancak hikaye içinde yer alan herkes için bu obje
farklı bir anlam taşımaktadır.
Kralı ele alalım; Başlangıçta obje, yani “Ölümsüzlük suyu”
çocuğunun ölümden kurtuluşu, doğal olarak da
kendisinin “evlat acısından kurtulması” anlamına
geliyordu. Bu bir karşılaşmaydı ve bu karşılaşmada kralın
beyni....Ölümsüzlük
Suyu-Acıdan
Kurtuluş
ve
Mutluluk...şeklinde bir paradigma oluşturmuştu ve bu
çok tutarlı bir paradigmaydı ve beyin bu “kararı” hemen
onaylamıştı. Kral bundan dolayı harekete geçmiş ve
“obje”nin elde edilmesi yolunda adımlarını atmıştı.
Diğer yenden beynin aynı zamanda pşisinin oluşturan
“bilinçaltı” da benzer bir şekilde harekete geçmişti, yani
pşideki üst ben ile alt ben uyum içinde harekete
geçiyordu. Çünkü alt ben denilen bilinçaltı, ...çocuğun
kurtulması-soyun devam etmesi-krallığın ve hanedanlığın
devam etmesi şeklinde hareket etmiş ve beynin kendi
paradigması ile müttefik olmuştur. Her şey uyum
içindedir.
Ancak çoğu zaman çeşitli “karşılaşmalar”da beyin ile altben-üst ben ve bilinçaltı kavga içine girer. Bilinç altı
temel içgüdü ve bir çok moral değerlerle hareket ettiği
ve aynı zamanda bir çok karmaşık duyguyu içinde
barındırdığı için beynin kararları ile işbirliği içine girmez
vu da kişiyi, dolayısıyla beyni bir atalete hareketsizlik
momentumuna iter. Bu durumu soyutlarsak, bir çok
kişinin neden saatlerce televizyon seyrederek, kağıt
oyunları, at yarışları ve diğer bir çok zaman öldürücü ve
görünüşte eğlendirici ama toplamda zararlı olan bir çok
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faaliyet içine girdiğini anlarız. Karşılaşmalar sırasında,
bilinçaltı denilen pşi ile beynin kimyasal dinamiklerinde
hareket eden sinyal verici sistemlerin kendi aralarında
tutarsızlık içinde olmaları, beynin sinyal sistemini iyice
karmaşıklatırmakta ve uyumlu, yöneltici, onaylayıcı
sinyalleri ilgili ve gereklli yerlere gönderememektedir.
İnsan çok zor kararlar alma sırasında bu karmaşık duygu
yoğunluğunu yaşamaktadır ve sistem bir “kaçış
sendromuna “ itilerek, kişinin bunalıma, tembelliğe
girmesine
neden
olmaktadır.
Bunun
nesnel
koşullanmaları ise, sürekli uyumak, hareket etmemek,
sürekli yorgunluk, bıkkınlık, mutsuzluk, umutsuzluk
şeklinde tezahür etmektedir. Bedenin ters sinyalleri ile
beyni bir kez daha koşullaması bu kez olumsuz bir
şekilde yapılanmakta ve beyin bu kez, pşiden ve bedenin
diğer sinyual merkezlerinden, sinir sisteminden gelen
“rehavet”
sinyallerini onaylamakta
ve
kişinin
aşamayacağı bir kısır döngüye girmesine neden
olmaktadır. Beyin ve pşi arasındaki tutarsız yargılamalar
her defasında sinyaller vasıtası ile aynı döngüye neden
olmakta ve birbirlerine benzer sinyaller göndermektedir.
Paradigmayı değiştirmek yada kırmak şeklinde bir
değerlendirme
içine
girdiğimizde.
Algılama
sistemlerimizin girdiği her yabancı karşılaşmada üst ben
yani irade mutlaka pşi ile beyin arasındaki dengeyi
uyumu sağlamak zorundadır. Yoksa bu güncel hayata
yansır ve adına “başarısızlık” denilen olayla karşılaşılır.
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için güncel hayatta
birkaç örnek vermek gerek;
Bir öğrenci düşünün ÖSS sınavına hazırlanmakta;
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O kişinin, bilgi, öğrenme ve bilme kavramları ile kurduğu
ilişki tayn edici olmaktadır ve bu hislerin doğum yeri
pşinin kendisidir. Yani alt ben bilinçaltının nasıl
koşullandığı önemlidir. Eğer bilinçaltı ...öğrenme-bilme
ve bilgi ile olumsuz bir paradigma oluşturmuşsa ve
değerlendirme de bu kavramların yanına...sıkıntı-acısıkılma-can sıkıcı gibi.....kavramları yerleştirdiğinde.
Bundan sonra artık beyin yeni bilgileri almayı ve
öğrenmeyi reddeder. Yani iki farklı paradigma arasında
ciddi bir çelişki ortaya çıkmıştır. Beynin “mantık”
çerçevesinde “öğrenmeyi” doğru ve olumlu şekilde
onaylarken alt-ben karşıt görüş bildirerek öğrenme
sürecini engeller. Bu durum kardeş kavgasına, aile içinde
anne-baba kavgasına benzer. Sürekli herkesin bağırdığı
ve herkesin tartıştığı kavga ettiği uyumsuz bir ortamda
sadece gerilim olur. Huzur ve denge olmadığı için,
çevrede bulunan herkes kavganın biteceği anda sessizce
, hareket etmeden bekler. Böyle durumlarda beyin de
aynı şekilde bekler ve alt benin yani bilinçaltının kendisi
ile uyum içinde olana kadar harekete geçirici sinyalleri
göndermez. O halde bu tür sorunları molan kişiler ne
yapmalıdır; yapmaları gereken öğrenme ve bilgi ile ilgili
yeni bir paradigma kurmalardır. Yani yeni şeyleri
öğrenmeyi bir mutluluk ve sevinç kaynağı olarak yeniden
tanımlamak ve gerçekten de öğrenmeyi ve matematik
fizik gibi konularda soru çözerken “mutlu” olmaları
gerekmektedir. Buna paradigmanın değişmesi diyebiliriz.
Bu örneği hayatın geri kalanına uygulayabiliriz:
Para-başarı-Kariyer-iyi bir evlilik-sağlıklı çocuklarbeğenilmek- gibi onaylanmış değerlere sahip olmak için
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de aynı sistemi kurmak gerekir ama çoğu zaman insanlar
çok istediklerini söylemelerine rağmen, bilinçaltında,
..başarı-para-kariyer ..gibi konularda tutarsızlık içindedir.
Başarı kavramı çoğu zaman bilinçaltında, sorumluluk, çok
çaba, ya başarısız olursam, rahatım bozulursa, sağlığım
giderse, dostlarımı kaybedersem şeklinde bir paradigma
oluşturmuştur ve bundan dolayı beyin ile uyum içinde
değildir. Kişi ne zaman...para-başarı-kariyer...gibi bir
fırsat ile “karşılaşma” içine girdiğinde bilinçaltı burada
harekete geçmekte ve beynin sağlıklı yargıda
bulunmasına engel olmaktadır.
O halde “kişiye özel” bir çaba ile her kişi kendinde
kavramlarla, bilinçaltında kurduğu ilişkiyi incelemeli ve
hangi kavramlarla ne tür bir bağlaşık paradigma
kurduğunu ortaya çıkarmalı, gerekirse bu paradigma
yıkılmalı ve yerine gerekli olan başka bir paradigma
kurulmalıdır.
Güncel hayatta bu tür çok örnek bulunmaktadır;
Her çocuk çok zor bir bilgisayar oyununu saatlerce hiç
sıkılmadan oynayabilir. Nedeni ise o oyun ile kurduğu
bilinçaltı ilişkisidir ve bu algılama beyin ile uyum içinde
olduğu için. Sinyaller nizami bir şekilde gider gelir ve
çocuğa oyunu oynayabilmesi için ilave enerji sağlar. Eğer
çocuk bir matematik problemi ile aynı ilişkiyi kurmuş olsa
ve o problemi çözdükten sonra “haz” alma durumuna
geçebilse, bu kez de o çocuğu matematik kitabının
başından kaldıramazdık ve çocuk bir çılgın gibi durmadan
soru çözerdi. Çocukların arkadaşları ile saatlerce
konuşarak zaman geçirmelerinin altında da bu
paradigma oluşumu yatar. O halde ne yapmalı’
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Eğitimciler ve ebeveynler bu bilgi doğrultusunda hareket
ederek, sıkıcı ve sıkıntılı olanı zevkli bir hale getirmenin
bir yolunu bulmalıdır. Çocuğun iç dünyasına girerek onu
teşvik etmelidir.
Bilim adamlarının, yazarların, araştırmacıların bilgi ile
kurduğu ilişki bu şekildedir. Bu tür insanlar en garip
konularda bile bilgi sahibi olmaktan zevk alır. Gördüğü
her şeyin, nasıl olduğunu merak eder. Bir çivi gördüğü
zaman acaba bu çiviyi imal eden makine neye benziyor
diye düşünür’ Başka biri gökyüzüne baktığı zaman acaba
uzayda zeki yaşam varsa, neye benziyorlar diye düşünür’
Bu duruma “Hayret etme durumu” diyebiliriz. Bundan
dolayı bu tür insanlar çok okurlar, çünkü her yeni birli
kırıntısı ile karşılaşmak onlara haz verir. Bir şeyi haz
alarak yapmaya başlarsanız, başarı için ihtiyaç
duyduğunuz ekstra enerjiyi beyin sizin için üretecektir.
Hikayeye kraldan devam edelim;
Krala amacına ulaşmıştır ve bir hayal olan gelmesi sadece
ihtimaller dahilinde olan “ölümsüzlük suyu” için başka
bir paradigma oluşturmamıştır. Hem bilinç akışında hem
de bilinçaltında “olmama” ihtimali de bulunduğu için.
Eğer gerçekten de “su” ele geçirildiğinde ne yapılmalıdır
sorusu beyin tarafından asla sorulmamıştır. Ve kralın
beyni eski paradigma üzerinden çalışmaya devam eder.
Yani...”Ölümsüzlük
suyu....kurtuluş....mutluluk....şeklindedir bu paradigma.
Ama, Burak yani savaşçı suyu getirdiği ve kralın önüne
koyduğu zaman başka bir “karşılaşma” ve “paradigma”
ortaya çıkar. Bilinçaltı sümen altına attığı diğer, daha
güçlü temel içgüdüler ile yeni paradigmalar kurmaya
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başlar. Neden öz oğlu da olsa başkası yerine kendisi
ölümsüz olmasın. Belki çocuk için başka bir kurtuluş yolu
vardır. Denemeden bilinmez, ölümsüzlük suyu neden
ziyan edilsin ki; hem kendisi ölümsüz olursa, krallığını
büyütür, genişletir, ailesinin sayısı da çok artar. Bu
önermelere binlerce yeni önermeler ve “Eğer” ile
başlayan ifadeler koymaya başlar.
Yeni bir karşılaşma, yeni bir paradigmayı ortaya
çıkarmıştır ve bilinçaltı bir kez daha beynin belli bir
“mantık” çerçevesinde hareket etmesini engellemiştir ve
kral suyu içer.,
Şimdi gelelim başhekimin “ölümsüzlük suyu” ile kurduğu
ilişkiye;
Krala ölümsüzlük suyunu öneren başhekimdir, ancak
durum umutsuz bir hale gelene kadar bu ihtimalden söz
etmemiştir:
Buraya kadar olan kısmı inceleyelim::
Başhekimin bilinçaltı kendi paradigmasını diğerlerinden
daha farklı kurmuştur doğal olarak. Paradigma şu
şekildedir;
....ölümsüzlük
suyu-değerli
bilgiservet.....Başhekim o umutsuz ana kadar, krala
ölümsüzlük suyu ve bitkiden söz etmemiştir. Çünkü bu
bilgi onun bilinçaltında para edecek bir bilgidir ve o
bilgiyi ortaya öylesine bedava koymaya niyeti yoktur.
Çünkü kral alıcı değildir ve kral ona asla; “Ölümsüzlük
suyu” nerededir diye sormamıştır. Talep olmadığı için
Pazar da oluşmamıştır. Bilinçaltı sessiz davranır, beyin de
onunla uyum içindedir.
Buradan güncel hayata geçelim;
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Sizlerinde beyin-pşi sisteminiz aynı bu şekilde çalışır.
Paradigmayı tersine çevirelim. Siz çok önemli bir bilgiye
ve değere sahip olduğunuz düşünüyorsunuz. Çeşitli
projeler yapıyorsunuz. Çalıştığınız şirketi daha ileriye
götürecek, daha çok kazanmasını sağlayacak bir çok
fikriniz var ve bu bilgileri sık sık arkadaşlarınız ve
amirleriniz ile paylaşıyor ve onlara sunumlar
yapıyorsunuz. Örnekleri çeşitlendirelim; çok satacak bir
kitap ya da film fikriniz var. İlginç bir şey icat ettiğini
düşünüyorsunuz ama hiç kimse söylediklerinize ve
sunduklarınıza değer vermiyor.
Nedeni onların Hekimbaşı ve kral ilişkisinde olduğu gibi
farklı paradigmalar içinde olmasıdır. Yani ortada talep
yoktur. Hekimbaşı bilinçli bir birey olduğu için harekete
geçmez ve bilgiyi kendine saklar. Ancak siz deneyimli
olmadığınız için sizin “şeyi” algıladığınız gibi başkalarının
o “şeyi” aynı sizin gibi algılayacağınız zannedersiniz.
Ortada bir kötü niyet yoktur. Çevrenizdekiler kötü niyetli
olduğu için size karşı böyle duyarsız davranmıyorlar.
Başka türlü davranamadıkları için, kendi beyin-pşi
paradigmalarına mahkum oldukları için böyle
davranmaktadır. Bundan dolayı aileler genellikle kızların
ya da çocuklarının seçtikleri eş adaylarını kolay kolay
onaylamazlar. Çünkü onların paradigmaları farklıdır.
Sizin, muhtemel eşiniz ile yaptığınız “karşılaşma” ,
diğerlerinin yaptığı karşılaşma ile aynı değildir.
Yapılması gereken şey şudur;
Talep yaratın, yani elinizdeki şeyi değerli hale getirin.
Bunun çeşitli yolları var ama en iyi yöntemlerden biri,
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başkalarının bir problemden söz etmeleridir. Sizin de bir
çözüm ile ortaya çıkmanızdır.
Aslında çoğu insanın bilinçaltı bu yönde hareket eder:
Çoğu genç kız, kendisine talep yaratılmış gibi davranarak,
muhtemel eşini kıskandırma yoluna gider. Çoğu zaman
da bu oyun tutar.
Yine trajik “ölümsüzlük suyu” hikayesine dönelim ve
oradan devam edelim.
Çocuk iyileşmedikçe Hekimbaşı paniklemeye başlar ve bu
panik onu yeni bir paradigma kurma konusunda zorlar.
Çocuk iyileşmez ve ölürse, en hafifinden kariyerini
kaybedecektir, hekimliği ellinden alınabilir, dahası,
saraydan sürülür, dahası sorumlu tutularak kellesi
kesilebilir.
Hekimbaşının bilinçaltı yeni bir paradigma oluşturduğu
için ve paradigma....kariyer-yaşam-bilgi vermek....(taviz
vermek) şeklinde olduğu için. Kral,”çare nedir diye
sorduğunda.” Hekimbaşı servet değerindeki bilgiyi
ortaya sürmüştür. Burada artık kazançtan çok,
kaybetmemek üzerine yeni bir paradigma ortaya
konulmuştur, zaten beyin için de bu tutarlı bir durumdur
ve onaylar.
Bu noktadan yeniden güncel hayata dönersek:
Demek ki, siz dahil herkesin paradigması değişebilir. Yani
bu gün size değer vermeyenler, siz koşulları
oluşturduğunuz zaman yeni bir paradigma kurabilirler.
Bu “uyum” ve “taviz” döngüsü diyebiliriz. Yani sizi hiç
önemsemeyen bir kadın ya da erkek, paradigmaları
değiştiği zaman sizi el üstünde tutabilir. Örnekleri
istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Çünkü bir insan “Ben ona
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mı kaldım’”...konumundan pekala...”Bundan iyisinin
bulamam.” Konumuna geçebilir. Kişiyi “Ben ona mı
kaldım.” Konumuna getiren, sizin kendiniz ya da
başkaları üzerinden oluşturduğunuz imajdan başka bir
şey değildir. İmaj değişirse, paradigma da değişir. Bu
örneği, iş hayatına, okul hayatına ve diğer sosyal alanlara
uyarlayabilirsiniz.
Öyküye ve Hekimbaşına geri dönelim;
Hekimbaşı taviz vermiştir ama sorumluluğu ustaca bir
başkasına atar. Bu durumu, “Reddedilemeyecek Teklif “
konumu diyebiliriz. Bilgiyi verdikten sonra, artık yeni bir
karşılaşma vardır. Bu karşılaşma gidilecek yer ve
geçilecek diyarlardır. Her biri tehlike doludur. Hiç kimse
Hekimbaşının “ölümsüzlük suyunun” terkibini bilip,
bilmediğini öne süremez, çünkü o “bir bileni” hedef
göstermiştir.
Hekimbaşının
yeni
paradigması
şudur....ölümcül
tehlike-yolculuk-başarısızlık....Bu
konumlandırma ardından zekice davranmış ve
“büyücü”yü öne sürmüştür. Zaten büyücü, “ben terkip
yapmayı bilmiyorum.” Diyemez çünkü inandırıcı olmaz.
Buradan, büyücü üzerinden devam edelim;
Büyücü yeni bir karşılaşma yaşamaktadır. Kral, ondan
ölümcül tehlikeleri göze alarak yola düşmesini ve
“ölümsüzlük suyunu” getirmesini ister. Paradigma şöyle
gelişir. Eğer gitmezsem şimdi öldürülürüm- gidersem en
azından hayatta kalma şansım var....
Buradan yeniden Kral ve Hekimbaşına dönelim;
Hekimbaşının paradigması artık başarma üzerine
kurulmuştur. Çünkü geleceği buna bağlıdır. Kralın nasıl
bir paradigma içinde olduğunu anlar. Kral köşeye
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sıkışmıştır ve her şeyi yapmaya hazırdır. Hekimbaşının
bilinçaltı işi garantili yapma şeklinde çerçevelenmiştir ve
bütün ihtimalleri hesap eder. Beyin ise onun hizmetine
girer. Pşi ve beyin uyum içindedir çünkü söz konusu olan
kendi canlarıdır, onlarda bir tehlike karşısında hayata
tutunmak için panik içinde hareket etmektedir.
Değerlendirme sonucu bu işi yapabilecek gerçekten
yeterli ve dürüst bir insanın bulunması gereğidir. Çünkü
Hekimbaşı kim olursa olsun, kimsenin ölümsüzlüğü ret
edemeyeceğini, mutlaka suyu getirmeden kendisinin
içeceğini bilmektedir.
Toparlarsak:
Burkan; yani farklı bir paradigma kurmuş, herhangi bir
nedenden dolayı yaşamaktan çok ölmeyi arzu eden biri
asla o suyu içmeyecektir. Görev aşkından dolayı da o
suyu başkasına vermeyecektir.
Kralın ölümsüzlük suyunu çocuğuna içirmek yerine
kendisinin içmesi ise onun yeni bir karşılaşma sırasında
paradigmanın temel dürtüler nedeniyle değişmesidir.
Günümüzün güncel hayatı da aynı bu şekilde
gelişmektedir;
Sürekli yeni karşılaşmalar neticesinde bilinçaltı eski
verileri derleyerek yeni bir paradigma oluşturur ama her
zaman aynı malzemeyi kullanır. Açık olabilmek ve her
yeni karşılaşmada tutarlı davranabilmek için depodaki
bilgiyi çoğaltmak ve zenginleştirmek gerekir. Yani ön
yargıların bir kez daha elden geçirilmesi ve yeni bilgiler
ile donanmak gerekmektedir.
Bu süreç sizi Süper Beyne götürecek bir süreçtir. Beyin
malzeme olarak her zaman bilinç altındaki, yani
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depodaki bilgiyi kullanır. Çürümüş malzeme ile yapılan
yemek de çürük olur.
Bu trajik hikaye aracılığı ile sizlere beynin nasıl çalıştığını,
bilinçaltı ve çevresi ile ilişkilerini, insanın çeşitli
karşılaşmalar
sırasında
kendi
kendini
nasıl
konumlandırdığını, örneklerle, hikayelerle anlatmak yeni
bir şeyin daha iyi anlaşılmasını ve özümsenmesini sağlar.
Amacımız da bu zaten; Bu kitap ve bu hikaye sizin için
yeni bir karşılaşma, çeşitli iletişim sistemleri kullanarak
bu karşılaşmadan en iyi şekilde yararlanmanızı
istediğimiz için kitabın devamı da bu şekilde örnekler,
hikayeler ile ilginç hale getirilecektir.
Melekler Mahallesine Muhtar Aranıyor
Bu kitabın konusu sıradan bir insan nasıl Süper Beyne
sahip olur, beyin nasıl çalışır, beyin ve pşi, yani bilinçaltı
nasıl paradigmalar kurar ve en önemlisi de
KARŞILAŞMALAR konusudur. Çünkü hayat sürekli
karşılaşmalar içinde geçmektedir, insanlar çoğu zaman
bu konuda deneyimsiz olduğu için karşılaşmalar
sonrasında yarar sağlamak yerine, zarar ile karşı karşıya
kalmaktadır.
Sistemiz gizemli yollarında dolaşarak, belli bir plan
üzerinden size sistemi anlatmaktayız, bunu örneklerle ve
hikayelerle
süsleyerek
daha
iyi
anlaşılmasını
sağlamaktayız.
Beyin sadece, insan doğduğu andan itibaren dış
dünyadan algılamış olduğu verilerle kendini donatmaz.
Bu veriler sadece beynin belli bölgelerine yerleştirilir ve
orada işleme tabi tutulur. Ancak beynin pek
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kullanılmayan bölümlerinde genetik miras ve ilahi miras
ile gelmiş veri tabanları da bulunmaktadır. Tanrı insanı
asla boşlukta bırakmaz.
Ama insan genellikle bu verilerle bir iş göremez çünkü bu
verilerin depolanmış olduğu bölümler ile işlemci arasında
bir bağlantı oluşmamıştır.
Biz beynimizin bu bölgesine “Melekler Mahallesi”
diyoruz. Çünkü kadim bir çok Hermetik bilgiye göre,
insanın kendisi de meleklerin sahip olduğu bir çok bilgiye
sahiptir ama yöntem ve sistem bilmediği için bu bilgiye
erişemez.
Bu durumu şöyle örneklendirelim;
Bilgisayarınızda çok güzel bir oyun programı var ama siz
o programı işlemci ile bağlantı kurduramadığınız için
kullanışsız bir şekilde orada durmaktadır. Biz burada
insanların, meleklerin sahip olduğu bütün bilgilere sahip
olduğunu iddia etmiyoruz. Sadece bazı bilgilere.
Bu bilgilere, meleke, ilham, yetenek, deha da diyebiliriz.
Bir soru sorarak devam edelim: Neden bazı insanlar
dahidir de diğerleri değildir. Neden bazı insanlar son
derece güzel bir şekilde müzik aletleri çalmasına rağmen,
diğerleri çalamaz. Neden bazı kişiler çok iyi edebiyat
eserleri verirken, başkaları iki cümleyi bir araya
getiremez. Örnekleri çoğaltabiliriz.
İşte tüm bu yetenekleri meleklerden ödünç aldığımız
bilgileri kullanarak yapıyoruz. Bundan dolayı bu tür
yeteneklere genel olarak “Meleke” denir.
Beynimizin bu karanlık, el değmemiş bölgesi Melekler
Mahallesi gibi keşfedilmeyi beklemektedir. Demek ki her
birimiz gerçekte birer potansiyel dahiyiz. Ama hangi
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konuda daha yetenekli olduğumuzu bu mahalleye
girmeden bilemeyiz.
Dahiler, bilerek ya da bilmeyerek Yedi Boyut” üzerinden
bir düşünce sistemi geliştirdikleri için bu kanallara
girebilmiş ve beynin işlemcisi ile meleke deposu arasında
bağlantı kurabilmiştir.
Her şeyde olduğu gibi bu çalışmada da pratik yapmak,
dahası tekerrür etmek, antremanlı olmak gerekmektedir.
Bir duvar örer gibi, tuğlalar tek tek yerleştirilmelidir.
Zaman içinde o tuğlaları daha hızlı yerleştiğinizi
göreceksiniz.
Bu çalışma için hayal gücünüzü kullanmanız
gerekmektedir. Hayal gücünüzü küçümsemeyiz, eğer
farkında
olsanız
hayal
gücünüz
ile
neler
başarabileceğinize inanamazsınız. Bu yönde anlatılmış
çok sayıda olumlu ve olumsuz gerçek hayat öyküleri
vardır:
En bilinenleri arasında “Buzdolabı” hikayesi vardır.
Bir gurup işçi bir buzdolabının temizliğini yaparken içinde
hapis kalır. Kapısı dışarıdan yanlışlıkla kapanmıştır ve hiç
kimse yardıma gelemez. İşçilerden biri başına gelenleri
bir kağıda yazmaya başlar.
“Giderek daha fazla üşüyoruz, eğer yardım gelmezse
ölmek üzereyiz. Soğuktan hepimiz titriyoruz.”
Bir zaman sonra birileri gelir ve adamların soğuktan
donmuş cesetlerini ve mektubu bulur ama inanamazlar.”
Çünkü dolabın fişi takılı değildir. Dolap çalışmamaktadır.
Adamların bilinçaltı ortamdan kaynaklanan yeni bir
paradigma oluşturarak beyni ölüme, soğuktan ölüme
kodladığı için onları hayal gücü öldürmüştür.
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Size birkaç basit örnek verelim:
Dikkat edin yemek yerken- tabaktaki yemekle, elimizdeki
ekmek aynı anda biter. Sistem bilinçsiz olarak bunu
gerçekleştirir.
En iyi filmlerini çeken yönetmenler ile konuşulduğunda
hep şöyle söylerler; “Ben filmi kafamın içinde çektim.”
Kaç kişi bir filmi plan plan kafasında çekebilir. Ya da bir
insanı bir filmi kafasının içinde çekme konumuna ne
getirebilir. Yanıtı hayal gücü’^dür. İşte beyinlerimizdeki
melekler bilgisi ile beynimizin işlemcisi arasındaki köprü
hayal gücüdür.
Hayal gücünün besleyen sistemler olduğu gibi hayal
gücünü engelleyen sistemler de vardır. İnsanın kendi
kendini kısıtlaması, yani yokluk, yoksunluk paradoksuna
girmesi buna neden olur’
Bu durumla ilgili genel geçer bir deyiş vardır, “Orta
sahada top çeviriyor.” Anlamında. Yani bir türlü kaleye
gidip de şu çekemeyen oyuncular için böyle denir. Bir
çoğumuz da zaten böyle değil miyizdir’
İşte
hayalimizde,
yani
bilinçaltımızda
böyle
kurguladığımız için öyle olur. Kaleye şut çekmek bir
eylem göstergesidir. Sonuçları Evet-hayır-başarılıBaşarısız şeklindedir. Sonuçtan korkan hayal gücü bir
türlü kaleye gidemez. Hayatta da böyledir. Bir çoğumuz
orta sahada top çevirmeyi severiz, çünkü orada bir yargı
yoktur.
Oysa topu kaleye sokabilen oyuncu, o sahneyi önce
hayalinde yaşatmıştır. Defalarca hayalinde gol attıktan
sonra kaleye gider ve hayalini gerçekleştirir.

90

Hayal gücü nasıl bir şeydir, neye benzer, hayal gücü nasıl
geliştirilir;
İlginçtir ama hayal gücü bildiğiniz ışık gibi ama ışıktan da
daha etkili ve daha hızlı bir enerji biçimidir. Bu gücü
geliştirenler, işi metafizik ve parapsikoloji noktasına
kadar getirmişlerdir. Yani, telepati, telekinezi gibi
olağanüstü işler yaparlar ama konumuz o değil ancak
yine de benzer bir örnek verelim.
Bilirsiniz İsa Mesih, yani İsa peygamber, diğer bir çok
peygamberlerden farklı olarak mucizeleri ile bilinir. Her
peygamberin farklı bir özelliği vardır, hatat her
peygamberin mucizeleri de vardır ama mucizelerle
özdeşleşen tek peygamber İsa Mesih’tir. Daha çocukken,
onun suyu şaraba çevirdiğini biliriz. Sonrasında, ölüleri
diriltmiş, hastalara şifa vermiş, körlerin gözlerini açmıştır.
Ama konumuz İsa Mesih’in peygamberliği ve mucizeleri
değil başka bir hikaye.
Bir gün isa Mesih suyun üzerinde yürürken, onu gören
havarisi Paul şöyle sormuş;
“Efendimiz sizin yaptığınızı ben de yapabilir, suyun
üzerinde yürüyebilir miyim’”
İsa Mesih, “Elbette yapabilirsin, suyun üzerinde
yürüyeceğine inanırsan, yürürsün.”
Paul gözlerini kapatmış ve suyun üzerinde yürümeye
başlamış ama birkaç adım attıktan sonra suya düşmüş.”
İsa Mesih, ona “Tam da düştüğün anda inancını
kaybetmiştin.” Demiş.
Bu hikayenin kıssası şudur;
Paul inancını neden kaybetmiştir’
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Çünkü Paul, bütün hayatı boyunca tam tersine inandığı
için beyindeki paradigma bu şekilde oluşmuştur.
Bilinçaltı ile beyin bir anlığına işbirliği yapmış olmasına
rağmen, depodaki bilgi bu yönde olmadığı için, yani Paul
antremanlı olmadığı için, bilinçaltı yeniden etkisini
sağlamıştır. Yoksa defalarca aynı şeyi tekrar ediyor olsa
bu yönde bir meleke geliştirirdi ve beyin ile pşi işbirliği
içinde olurdu.
Şimdi “Yedi Boyut” sistemine geçelim;
Bir şeyin ya da bir objenin Yedi Hali vardır ama biz
onların sadece birkaç yönü ile ilgiliyizdir.
Şimdi anlatacaklarımızı anlayabilmek gerçekten de çok
zordur, buna hazırlıklı olmanız en azından kendinizi
zorlamanız gerekecektir. Binlerce yıldır, binlerce farklı
kitapta tanımlanmaya çalışılan bir değerler düzlemini
burada birkaç sayfada özümsetmeye çalışacağız. Bu alan
Quark boyutu ile alakalıdır.
Objenin kendine göre konumu-boyutu
Obejenin gözlemciye göre konumu-boyutu
Gözlemcinin objeye göre konumu-boyutu
Gözlemcinin obje-objenin gözlemci olma konumuboyutu
Gözlemcinin-gözlemlendiğinin farkındalığı konumuboyutu
Objenin-gözlemlendiğinin farkındalığı konumu-boyutu
Tüm bunların bir arada gözlemlendiği konum-boyut

Bu konuları anlatabilmenin yollarından biri de örnekler
vermektir. Biz de öyle yapacağız.
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Objenin kendine göre konumu-boyutu:
Karşınızda bir insan var ve bir karşılaşma yaşıyorsunuz.
Burada insan objedir ve onun kendine göre bir konumuboyutu vardır. Bir bütün olarak, o anda onun yaşadığı
karşılaşma ve çevresi ile ilişkisinin konumu objenin
kendine göre konumunu- boyutunu gösterir.,Şöyle
örnekleyelim:
Yağmur yağmakta ve siz bir çatı altına saklanmışsınız ve
ıslanmamaktasınız ancak sadece bir iki metre ileride,
karşınızda yağmur altında ıslanan adam var.
“Islanmakta olan adam durumu” objenin kendi konumu
boyutudur.
Şimdi bu olayı hiç yaşanmamış sayalım. Bu resmi
hayalinizde canlandırın. Yani obje ile siz özdeşleşin, siz
ıslanmaktasınız yağmur altında ama aynı zamanda,
ıslanmakta
olan
kendinizi,
çatının
altında
gözlemlemektesiniz. Konuyu genişletelim. Bir yağmur
damlası burnunuzun üzerine düştü- bu hissi yaşayın ama
aynı zamanda hayal etmekte olan siz, kendinizi
burnunuza yağmur damlası düşerken gözlemlediğiniz anı
hissedin.
Bu çalışmada objenin kendine göre boyut-konumu
durumunu yaşarsınız. Bu örnekleri kendi hayal gücünüz
çerçevesinde genişletin. Mesela; Kanadından bir tüy
düşen bir kuş; ya kuş olun ya da kanatta düşen tüy. Tüy
oldunuz, konumunuz bu, tüyün havada, rüzgarda
savrulma hissi ve bunu hayal eden hayl edicinin konumu.
Eğlenceli değil mi’ Bir o kadar da karmaşık ve zor.
Objenin gözlemciye göre konumu-boyutu
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Bu daha da karmaşık bir durumdur ama birkaç örnek ile
işi kolaylaştıralım. İkiz elektronları duymuşsunuzdur.
Tanrının bir hikmeti olarak, bilim adamları şunu
keşfetmiştir ki; Maddeden dışarı alınan iki elektron
birbirinden uzak iki alana hapsedilir. Birine enerji verilir,
diğeri de sanki kendisine de enerji verilmiş gibi aynı
hareketi yapar. Uzaklık hiç önemli değildir bu sistem
herhangi mekanik bir sisteme bağlı olmadan hareket
etmektedir. Yani ışık ve dalga boyu ile bir ilgisi yoktur.
Mesaj herhangi bir şekilde birbirinden iletilmez. Yansıma
ve iletme yoktur.
Yani bu elektronlardan birini bir uzay gemisine yerleştirin
binlerce ışık mesafesi olan yere gönderin. Diğeri dünyada
kalsın. Dünyadaki elektrona hangi işi yaptırırsanız, diğeri
de aynı işi yapacaktır.
Bu bölümdeki ana fikir de zaten budur. Objenin
gözlemciye göre konumunda, görecelik vardır. Yani siz
pozisyon değiştirdikçe o da herhangi bir şeyden bağımsız
olarak sadece siz konum değiştirdiğiniz için o da konum
değiştirmiş olur. Yani siz objeyi nasıl algılamaya
çalışırsanız obje de o hali almaya başlar. Ne müthiş değil
mi, aynı sihir, büyü gibi. Bu çalışmayı tekrarlayın, hayal
dünyasında bu işlemi yapın ve deneyim kazanın.
Yine “yağmur” metaforu ile örneği açıklayalım.
Siz çatı altındasınız ama burnuna yağmur düşen adamın
bulunduğu an ve yerden kendinizi gözlemlersiniz.
Kendimize, yağmur damlasının bulunduğu yerden
bakarken ikiz elektron gibi hareket edersiniz. Yağmur
damlası olur, yağmur damlasının düştüğü burun olur,
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dahası sanki kendi burnunuza yağmur damlası düşerken,
yağmur damlası da gözlemlenirken, gözlemler.
Gözlemcinin objeye göre konumu-boyutu
Bu çalışma da en az diğerleri kadar ilgi çekici. Gözlemci
sizsiniz, siz konum değiştirdikçe obje de konum
değiştirmektedir ama diğer yandan konum değiştirmek
yoktur.
Gerçekte
ne
gözlemliyor
ne
de
gözlemleniyorsunuz. Sanki boşlukta bir hiçlik düzlemi
üzerinde konumlanmış gibi herhangi bir parametrenin,
mihenk taşının, ölçünün olmadığı bir boyut gibi. Yağmur
damlası her şekle ve ebata gelebilir. Yağmur damlası
hayal dünyanızda bir balon gibi şişer, siz onun
içindesinizdir ve yağmur damlasının içinde, dışarıdaki
kendinizin konumunu görürsünüz. Obje yağmur damlası
olduğu için, yağmur damlasının farklı her konumu ve
anında sizin konumunuzda artık farklıdır. Çok eğlenceli.
Gözlemcinin obje-objenin gözlemci olma konumuboyutu
Siz objeyi gözlemliyorsunuz, zaten aksi mümkün değil,
yani her an gözlemle vardır. Aksi eşyanın tabiatına aykırı
olurdu. Siz adama ve yağmur damlasına baktığınız anda
zaten gözlemci konumundasınız. Sadece o anı
algıladığınız için gözlemcisiniz. Şimdi hızlı geçişler
yaparak- aynı anda her iki yerde olmayı deneyelim. Hem
gözlemci hem de objesiniz, obje de sizi gözlemliyor.
Aynı anda hem yağmurda ıslandığınız hem de çatının
altında olduğunuzu gözlemlersiniz. Hem aşık hem de
maşuk olma durumu budur. Karşılıklı.
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Gözlemcinin-gözlemlendiğinin farkındalığı konumuboyutu
Bu tür karşılaşmaları çok sık yaşar insanlar ama aldırmaz,
mevzuya teğet geçerek sürekli konum değştirdiği için
algıda kaymalar olur. Kaymalar ise, algısızlığı meydana
getirir. “Bakar ama görmezsiniz.” Der ya kutsal kitaplar.
Aynı o durum söz konusu.
Bir yerlerden bir köpek havlamaktadır. Ama siz onu
duymazsınız. Çünkü hayal gücünüz yeterince açık
değildir. Farkında olmak bilinçli bakmak anlamına gelir.
Bu deneyim de küçük şeylerin deneyimlenmesi ile
gerçekleşir. Bu işi kolaylaştırmak için kavramlar üzerine
düşünün... Aşk ne demek, sevgi ne demek, öfke ne
demek....Ve bu duygular ile kavramları metalaştırmaya
başlayın, size antreman gibi gelecektir. Hatta
hayalinizde, tuğlaları üst üste koyarak bir resim içinde bir
duvar örün ama dikkatinizi dağıtmadan. Her tuğla
koymanızda duvar yükselmeli. Sonrasında hayalinizde bir
saray bile inşa edebilirsiniz.
Objenin-gözlemlendiğinin farkındalığı konumu-boyutu
Siz objeyi gözlemlerken, ortada bir gözlem olduğu için
gözlemlenen de gözlemlenmektedir. Hem bakan hem de
bakılansınız. Gözlemlendiğini bilen obje, gözlemlendiğini
bilerek hareket eder, yani tavrı kurmaca bir tavırdır,
gözlemlenen, gözlemlemdiğinin farkında olan bir insan
tavrıdır.
Başka bir örnekle işi kolaylaştıralım;
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Aracınız ile yolda gidiyorsunuz gece ve yağmur
yağmakta. O sırada arabanın içinde hem müzik dinliyor
hem de telefonla konuştuğunuz için dikkatiniz burada.
Birini eziyorsunuz ama onu bunu fark etmiyorsunuz.
Ezilen yolda kalmış durumda. Siz yolunuza gidiyorsunuz.
Farkında değilsiniz, birini ezerek öldürdünüz ama bunu
bilmediğiniz için ne yakalanma, ne hapsedilme korkusu
çekiyor ne de vicdan azabı duyuyorsunuz.
Şimdi örneği terse çevirelim;
Yine aynı ortam, bir şeye çarptığınızı hissettiniz. Arabayı
durdurup, dışarı çıktınız, tamponunuzda ezilme var ama
ortada çarpılan biri yok. Bir parça da kırmızı bir sıvı
gördünüz. O andan itibaren siz birine vurmuş, belki
öldürmüş, belki ceza alacak, belki hayatı, kariyeri bitecek
bir kişi olarak yaşarsınız. O andan itibaren belirleyici
olan, belirsizliğin kendisidir.
İşte tüm bunları bir film gibi aklınızdan geçirin ve bu
boyutunda gizemlerini keşfedin.
Tüm bunların bir arada gözlemlendiği konum-boyut
Buraya hiç girmeyelim, zaten başarmak mümkün değil.
Mevlana’nın yaptığı çalışmalara girer bu bölüm. Onun
Mesnevi’sini okuduğunuzda, gerçekten de altını çizerek,
anlayarak, özdeşleşerek okunduğunda bu boyut ilgili çok
şey vardır.
Biz sadece ondan birkaç örnek vermekle yetinelim;
Mevlanın, Mesnevi’deki bazı sözleri;
Eu duaları, duadan önce duyan, muratları istenmeden
veren Tanrı, gönüle her gün yüzlerce kapı açarsın.
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Birkaç harftir yazdın. Taşlar bile, o harflerin sevgisiyle
eridi, muma döndü.
Yokluğa, her düşünceye göre anbean güzel bir hayal
nakşeder.
Hayal levhine göz, yanak, yüz ve ben gibi görülmemiş
harfler yazmaktasın.
Akıl, her sabah melek gibi, o Levhi Mahfuz’dan (Tanrı
Katındaki, İçinde Her şeyın Bilgisinin olduğu kitap) bir
ders alır.
Herkes, bir hayale kapılmış, bir bucağı eşmede. Biri
define bulmak için bucağı kazmada. Biri bir hayal peşine
düşmüş, azamet sahibi olduğu halde dağlardaki
madenlere yüz çevirmiş.
Biri peri çağırmaya kalkışmış, gönlünü aklını kaybetmiş,
öbürü yıldız bilgisine kapılıp nalını yıldızın üstüne
koymuş.
Bu gidişler, içteki renk renk hayaller yüzünden dışarda da
birbirine aykırı görünür.
O hayaller birbirine aykırı olmasaydı görünen gidişler,
nasıl olur da birbirine zıt olur, zıt görünürdü.
Biz ne hava kuşlarıyız, ne ev kuşları. Bizim yemimiz
yemsizlik yemidir.
Onun için rızkımız böyle bol bol gelmektedir. Çünkü
bizim elbise dikmemiz, elbise yırtmaktır.
Tuzağın, av tutmaktan ne zarar vardır, ne faydası. Onun
bu beyhude tutuşuna şaşarım işte.
Alemde tersine çakılmış nallar görür, esirlere padişah adı
verildiğini duyarsın.
Şüphe yok ki hasetle, kötü gözle feleğin dönüşünü,
yürüyüşünü bile başka tarzda döndürürler.
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Kötü gözün ilacı iyi gözdür. İyi göz kötü gözü ayağının
altına alır, yok eder.
Meylin olmazsa sabrın manası yoktur. Düşman yoksa
ordu sahibi olmana ne hacet.
İstekler uyumuş köpeklere benzer, Onlardaki hayır ve şer
de gizlidir.
Nice hüner ve sanatlar vardır ki ham kişiyi helak eder.
Çünkü o taneye koşar bu yüzden de tuzağı görmez.
Adama kendi gölgesi düşman olursa ne Hint’de emin
olur, ne Huten’de.
Her hayal bir hayali yemekte, her düşünce bir başka bir
düşünceyi otlamaktadır. Bu bilgelik doğrudur, çünkü
insan kimi severse ona eştir.
Kim bu alemden bir abıhayat ederse ölüm, ona
başkalarından çabuk gelir.
Kainata bakan gönül, gözü görür ki burada daima
yeniden yeniye bozulup düzelen şeyler var.
Şaşkınlığın, her şeyin sebepten bilmendendir. Halbuki
hayret, sana o tapıya yol açar.
Mevlana’dan şimdilik bu kadar yeter. Yoksa okyanustan
bir damla su ödünç almaktan başka bir şey yapmadık.
Bu bölümde hayal gücünün gücünü anlatmaya çalıştık.
Ama hayaller bile kendisi ile sınırlıdır. Yukarıda anlatıldığı
gibi pratik yapmak gerekir. Ancak o zaman Süper Beyne
shaip olma yolunda ciddi adımlar atmış olacaksınız.
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Her Şeyin Bir Adı Vardır ve Her Şey Kendi Adıyla
Çağrıldığında, Çağırana Gelir
Süper beyinlerin sahipleri olan bazı kişilerin hayatları ve
geçmişleri incelenmiş be ilginç bulgular elde edilmiş.
Araştırmanın amacı da zaten bir dahi ile sıradan bir
insanın arasındaki farklar nedir’ Şeklinde bir
araştırmaymış zaten.
Dahi çocuklar , daha bebekliklerinden itibaren her türlü
karşılaşmada ve her şeyde objeye bir isim vermiştir.
Kendisine yeni bir kalem alındığında bile kalem ile kişisel
bir bağ kurmuş ve kaleme Jenny adını vermiştir.
Bahçedeki ağaçlardan birinin adı Molsa, diğerinin adı
Marion, bir diğerinin adı bir başka bir şey. Hatta daha da
ileri giderek, olaylara bile birer isim veriyorlarmış. Yani
bir insanın öfke nöbetine girmesi anına “Fırtına Patlağı”.
Bir insanın hastalanması başka bir şey diyorlarmış.
Bu durum sadece birin de değil, hemen hepsinde olunca
gerçekten de çok şaşırmışlar. Dahilerin sonraki ergen
dönemi yaşantıları da ayrıca incelendiğinde. Bu
alışkanlığın devam ettiğini ve her karşılaşma sonrası
mutlaka durum ile ilgili bir tanımlama yaptıkları ve olaya
bir isim verdikleri görülmüştür.
Araştırmacılar,
bu
işleme
“onurlandırma”,
“yüceleştirme” ve “kişiselleştirme” demişler.
Aslında bu araştırmanın sonuçları hiç de şaşırtıcı değil.
Çok kadim bir gelenek olan “isimlendirme” geleneği
elbette en yoğun ve bilinen şeklinde hem Asya hem de
Afrika toplumlarında yaşanır. Ancak Kuzey Amerika
kızılderililerin bu geleneği en popüler olmuş deneyimdir.
Onların Asya üzerinden Amerika kıtasına geçtikleri bilinir.
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En bilinen isim isi “Oturan Boğa.”dır.
Geleneğe göre, bir gence isim verilmesi için 10’lu yaşlara
gelmesi bekleniyor ve ondan bir iş yapması isteniyor.
Genellikle avlanmak oluyor. Onun davranış biçimine göre
kabile büyükleri ona uygun bir isim veriyor. Bundan
sonra da o kişi adının hakkını vererek yaşamak zorunda
kalıyor.
Rüzgardan Hızlı Koşan Ayak..isimli birinin yavaş koşması
düşünülemez bile de değil mi. O da böyle davranıyor.
Beyin artık bu yüklemeyi yani isim üzerinden beyne
yüklenen misyon bilgisini hafızasına alıyor ve diğer başka
her şey ile ilişkilendiriyor.
Günümüze uyarlarsak....kendisine sürekli güzel olduğu
söylenen bir kadın asla çirkin olduğunu düşünmez.
Ya da daha çocukken kendisine ...cimcime...diye isim
konulan bir çocuk hayatının geri kalanını “şirin bir çocuk”
olarak geçirmek üzere kodlanıyor...
Şeytan Nuri....şeytanlık yapar
Şişman Osman.....Hep şişman kalır.
Tilki Murat......hep güvenilmez bir adam olarak kabul
edilir ve öyle davranır.
Bu konuyla ilgili ilginç bir film vardı, çok eski bir film.
Amerika’da bir yetimhanede geçiyordu konusu. Bir
dönem görevliler, hapishane gibi olan bu yerde
çocuklara güvenmezler. Çocuklar da suç işlerler.
Sonra başka bir öğretici gelir ve onlara güvenmeyi
öğretir. Kendisine güvenildiğini bilen genç, o güveni boşa
çıkarmamak için suçtan uzak durur. Yani kendisinden
bekleneni yapar her zaman.
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İşte her şeyin ve her durumun isimleri vardır ve nasıl
konumladırırsanız öyle gider. Beyin sizin karşı
koymadığınız bir şeyi doğru olarak kabul eder.
Yani biri size espri olsun diye....Tilkicik..dese bile asla
kabul etmeyin.
Ancak siz olay ve objelere daima isim verin ve onu
görmek istediğiniz şekilde tanımlayın. Belli bir zaman
sonra beyin bu yeni isimlerle bir kombinasyon
kuracaktır. Aslında bu konunun içinde bir miktar da
metafizik vardır. Siz birine ya da bir şeye güzel bir isim
takarsanız ve ondan bu şekilde bahsederseniz, o kişi
sizden çok uzak da olsa bile bu övgüyü hisseder ve
farkında olmadan iyi niyetli bir enerji verir dışarı, işte bu
enerji sizin için verilmiştir ve sizin kodlarınız taşır.
İnsanlar sizi ne kadar çok güzel isimlerle ve övgülerle
anarsa o kadar çok iyi enerji Quantum sürecine katılır ve
size ulaşır. Yani enerjiye sizin isminiz okunduğundan o
artık sizindir ve siz nerede olursanız olun, sahibini arayan
bir köpek gibi gelir sizi bulur. Çoğu zaman da en dar
zamanınızda Hızır gibi yetişir.
Bu bölümden çıkarılacak kıssa şudur:
Bazı bilim adamları çikolata ve benzeri bazı gıdaları
beynin gıdaları olarak tarif eder. Unutulmasın ki, beynin
aynı zamanda metafizik gıdalara da gereksinimi vardır.
Bu metafizik gıdalar bir Quantum düzleminde beyin ile
iletişime geçerek beyni besler.
Hakkınızda söylenen samimim iyi sözler, iyi isimler, iyi
tarifler, güzellik ve sevgiyle anılmak beynin metafizik
enerji-gıdasını karşılar.
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Kötü sözler de aynı şekilde Quantum düzleminde beyne
ulaşır ve beyni çürütür.
Kitabımızı güzelleştirip daha heyecanlı hale getirmek için
yeni bir hikaye ile yolumuza devam edelim.
Kabile
Geçmişte herhangi bir zamanda bir kabile yaşardı.
Göçebe bir kabileydi bu. Sürekli hareket halindeydiler.
Hiçbir yerde birkaç geceden fazla kalmaz, sürekli
bilinmeyen bir yerlere doğru yürürlerdi. Ne kimse nereye
gidildiğini ve ne zaman nerede konaklanacağını bilirdi.
Bazen günlerce giderler ve aniden bir dağın eteklerinde
durulardı. Nerede, ne zaman ve ne kadar kalınacağına üç
kişilik bir heyet karar verdi. Biri kabilenin en yaşlı adamı
olan Musho’ydu. Hiç kimse onun kaç yaşında olduğunu
bilmezdi. Öylesine yaşlıydı ki, kabilenin en eski
zamanlarını hikaye eder, anlatırdı.
Bu göçebe kabilenin hayat tarzı da bu yönde gelişmişti.
Her birinin kaslı uzun bacakları vardı, dağlarda kayaların
üzerinden birer keçi bir kayadan diğerine atlarlardı.
Hayvanlar bile bu bitmeyen göçe alışmış, değişmişti.
Başka yerlerdeki yerleşik hayvanlara benzemezlerdi.
Kabilenin göç hayatına başlaması çok uzun zaman önce
başlamıştı.
Ne zaman olduğunu yaşlı bilge Musho zaman zaman
anlatırdı. Başka canavar bir kabileden bahsederdi.
Zalimlerin, kıyıcıların yaşadığı bir kabile, can
düşmanlarıydılar. Sayıları çok çok fazlaydı. Her biri adeta
sihirli silahlarla silahlanmışlardı. Hayvanları da kendileri
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gibi vahşiydi. Büyücüleri ejdarhalara, canavarla
hükmederdi. Hatta ölüleri bile savaşa onlarla birlikte
girerdi. Böyle yıkıcı ve vahşi, güçlü kabile ile baş etmek
mümkün olmadığı için yola düşmüştü kabile.
İhtiyar Musho, savaşın ve düşmanlığın önce iki genç
arasında nehir kenarında başladığını anlatırdı. Bu iki
kabile suyun iki yanında yüzyıllarca barış içinde
yaşamıştı. Ne insanları ne de hayvanları birbirlerinin
sınırlarını hiçbir zaman geçmemişti. Hayvanlar bile sınırı
ezberlemişti artık. Nehrin suyuna girdiklerinde ortaya
gelir ve diğer tarafın sınırını geçmeden kendini sulardı.
Her zaman olmasa bile, özellikle yaz aylarının sıcak
günlerinde iki kabile suyun iki yanına gelir, yer içer,
eğlenir, karşılıklı birbirlerine hediyeler gönderirlerdi.
Bir gün Musho kabilesinin bir genci, karşı tarafın bir
genci ile sınır kavgasına tutuşur. Biri diğerini, sınırı
geçmekle suçlar, diğeri de onu suçlar. Birbirlerini
aşağılayıcı, küçümseyici sözler söylemekle başlarlar.
Biri, diğerine “Sen çok çirkinsin der.
Diğeri, “Sen de hayvanın tekisin.” Diye karşılık verir.
İkisi de öfkeli gençlerdir. Birbirlerinin üstüne çıkmak altta
kalmamak için seslerini yükseltirler. Hakaretler şiddetini
artırır, daha da çirkeinleşirler. Küfürleşmeye başlar. Biri,
suyun bir yanında diğeri, suyun diğer yanında öfke içinde
küfür ve hakaretler ile daha da saldırganlaşırlar. İkisi de
geri çekilmez, ikisi de yorulmaz, ikisi de sakinleşmez.
Kavganın nereye gideceklerini düşünmezler bile,
akıllarına gelmez. Çünkü ikisinin de beyni artık devre dışı
kalmıştır. Akılları beyinlerin kontolünden çıkmış ve pşinin
karanlık cehennem dünyasına girmiştir oradan hayaller
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ile
beslenmektedir,
karanlık,
işlenmemiş,
törpülenmemiş, rafine edilmemiş, karmaşık ve çarpık
bilgi kırıntıları ile şekillenmiş cehennem zebanisi hayaller
ile beslenen karanlık bilinçaltı işlerini görmek için
faaliyete çoktan geçmiş bile.
Sözler tükenince, işin içine kabileler, aile büyükleri ve
gelenek görenekler ile her iki kabilenin de kutsal bildiği
ne varsa o girmiş. Artık küfürler, hakaretler kabile
değerlerine yapılmaya başlanmış. Nasıl bir şiddet, nasıl
dinmek bilmez öfke. Küfürleşmeler yetmeyince,
içlerindeki canavarı çıkarıp ortaya döküp üstünlüğünü
göstermek için her ikisi de suyun içine girmiş. Tekme
tokat birbirlerini yumruklamaya başlamışlar.
Yumruklama da yetmemiş en sonunda biri diğerini
boğazlamış. Boğazlanan karşı kabilenin, boğazlayan da
Musho kabilesinin evladı olmuş. Karşı kabile katil
delikanlı Harrum’u istemiş Musho kabilesinden, kan
almak için. Kabul etmemişler elbette. Harrum artık eski
Harrum değilmiş. Yaptıklarından çok pişman ama ölen
geri gelmez. Şimdi de kendisi can korkusuna düşmüş.
Daha da fazlası, kendi kabilesi de onu adam yerine
koymamaya başlamış. O kurulu bir düzeni bozmuş, barışı
ve huzuru katletmiş.
Uzun konuşmalar ve tartışmalar sonuç vermemiş. Karşı
kabile ille de Harrum’u istiyormuş. Musho kabilesi gurur
meselesi yapmış ve kendi evladını yabancılara vermemiş.
Artık akacak kanın önünde hiçbir güç kalmamış, akıllar
askıya alınmış, yerine şeytanın nefesi gelmiş. İki kabile
çeşitli defalar kapışmış, savaşmış, çatışmış ama üstün
gelen Miranko kabilesi olmuş. Sayıları giderek azalınca
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kabilenin yaşlıları göç kararı almış. Kabile bir gece gizlice
toplanmış, eşyalarını hayvanlara yükleyip yola düşmüş,
nereye gittiklerini bilmeden. Sadece gitmek uzaklaşmak.
Ertesi gün Miranko kabilesi onların kaçtığını fark edip
peşlerine düşmüş. Bu sefer yollarda cenkler başlamış.
Musho kabilesi kaçtıkça kaçıyor, Miranko peşlerinden
ayrılmıyor ve yakaladıkları yerde savaşa tutuşuyorlarmış.
Sayıca üstün olduklarından kazanan hep Miranko,
kaybeden hep Musho kabilesi olmuş. Aradan zaman
geçmiş, artık saldırılar yokmuş ama saldırı korkusu hep
devam etmiş. Bir yerde uzun süre kalmamaya
başlamışlar. Sonra dilden dile efsaneler yayılmış. Musho
kabilesi, Mirako kabilesini canavar gibi tarif etmeye
başlamışlar. Yıllar böyle geçip gitmiş. Artık geriye sadece
kaçan ve kovalayan birer kabile kalmış.
Kaçanlar ne için kaçtıklarını, kovalayanlar ne için
kovaladıklarını unutmuş. Olayları başlatan Harrum
kimsenin aklına bile gelmiyormuş artık. Uzun yıllar sonra
her iki kabile de artık bu durumu benimsemiş. Biri
kaçan,, biri kovalayan olarak kendilerini nişanelemişler.
Miranko kabilesi bir kez bile onların peşinden ayrılmayı
düşünmemiş. Musho kabilesinin gözcüleri uzaktan
Miranko kabilesinin savaşçıları görünce, hemen oba
dönüp alarm veriyor ve yeni bir göçü başlatıyormuş.
Artık savaş ve çatışma durumu da ortadan kalkmış çünkü
Musho kabilesi tedbiri elden bırakmıyor, her yere
gözcüler, nöbetçiler yerleştiriyormuş. Bir günlük yolda
onları tespit edip gözlüyormuş. Onlarca yıl böyle geçip
gitmiş.
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Musho kabilesinin aklına bir kere bile kaçmamak,
durmak ve savaşmak gelmemiş. Aynı şekilde, Miranko
kabilesinin de aklına durmak, vazgeçmek fikri gelmemiş.
İki tarafın da beyinleri adeta kilitlenmiş. Biri kaçmaktan,
diğeri de kovalamaktan başka bir şey düşünemez hale
gelmiş. Başka bir şey düşünemez hale gelmişler.
Birkaç nesil böyle geçip gitmiş. Musho’ların kodları
kaçmak, Mirankoların kodlarına ise kovalamak yerleşmiş.
Bir gün her şey bir “soru” ile yeniden değişmiş. Kabilenin
yeni yetme kızlarından biri bir gün kabilenin reisi-yaşlısı
ve komutanını bir arada konuşurken görmüş ve “Neden
kaçıyoruz, artık kaçmayalım, durup, bekleyelim ve
savaşalım.” Demiş
İlk yanıt, yaşlı bilgeden gelmiş; “Mirankolarla baş
edemeyiz, onlar birer kan içici, onlar canavar, onların
sayısı çok kalabalık, onlar da akıl almaz kuvvetli silahlar
var. Kabilenin son ferdine kadar öldürülmesinden,
soyumuzun tükenmesinden korkuyoruz."”demiş.
Buna karşılık kız, “İyi ama bunu nereden biliyorsunuz. Hiç
gördünüz mü, bir canavar, bir ölüm silahı.”
“Görmedik ama duyduk yıllarca bize onları anlattılar,
atalarımızın bize söyledikleri neden yanlış olsun ki,
atalarımız bize asla yalan söylemez. Onlar kutsal
insanlardır her zaman doğruyu söylerler. Biz yıllarca
onların izinden gittik, yaşamak istiyorsak da gideceğiz
demiş.”
Ama bu sözler karşısında kız ikna olmamış ve sormaya
devam etmiş.
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-Bizim de askerlerimiz var, adamlarımız var, silahlarımız
var. Neden kaçalım ki, savaşmadan, görmeden,
bakmadan, bilmeden onların gücünü bilemeyiz.” Demiş.
Buna karşılık, komutan sözü almış, “Bizim ordumuz var
ama zayıf, adamlarımız var ama güçsüz, savaşmayı
bilmezler. Silahlarımız var ama kırılgan. Hiç konamadık ki
kendimizi
geliştirelim,
yeni
silahlar
dökelim,
savaşamayız.”
Kız sormaya ve sorgulamaya devam etmiş ve
“Karşılaşalım, bekleyelim, görelim, böylesi daha onurlu
olacaktır.”
Bu kez söze kabile reisi girmiş, “Evet ama kabile bu işe
razı olmaz, kimse ölümü beklemez.”
Tartışmalar bu şekilde devam etmiş. Kızın bu talebi
kulaktan kulağa yayılmış, kabile içinde tartışmalar çıkmış.
Konuşuldukça, saldırgan kabileden daha az korkmaya
başlamışlar. Hatta daha da ileri giderek, sanki kovalayan
kendileri gibi cesaretlenmişler. Diğer kabileyi aşağılayan,
küçük düşüren hikayeler anlatmaya başlamışlar. Sesler
yükseldikçe liderler de kayıtsız kalamamış, kaçtıkları
konak yerinin birinde artık kaçamayacak hale geldiklerini
anlamışlar. Kimsenin ayağı artık kaçmaya gitmiyormuş,
eriniyorlarmış,
kendilerini
yorgun
ve
isteksiz
hissediyorlarmış. Diğer yandan da bir gurup savaşmaya
hazır, heyecan içinde beklemeye başlamışlar.
Günler sonra ilk gözcü yetişmiş. Düşmanın iki günlük
yolda olduğunu söylemiş. Sonra bir günlük yol, sonra
karşı karşıya kalmışlar.
Ve bir ovada güneş doğarken iki kabilenin insanları karşı
karşıya gelmişler. Musho kabilesi şaşkınlık içinde kalmış,
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Miranko kabilesi kendilerinden daha kötü durumdaymış.
Onlarda
kovalamaktan
yorulmuşlar
ama
hiç
vazgeçememişler. Hep bir şey onları yolda tutmuş.
Birbirlerini yoklamışlar, her iki taraf da kendilerini
savaşamayacak kadar yorgun hissediyormuş. Oturmuşlar
ve konuşmuşlar. Geçmiş unutulmuş ve kabileler birbirine
karışmış. Bulundukları yere yerleşmişler. Artık bir arada
yaşamaya karar vermişler.
Hikayenin Sonu.
Kıssasının Yorumlanması:
Gelelim şimdi bu hikayenin kıssalarına bakmaya. Bu
hikayenin Süper Beyin gücünün elde edilmesi ile ne ilgisi
var’ Okudukça hayrete düşeceksiniz. Beyinlerinizde yeni
kapılar açılacak.
Geçmişimizden gelen hangi gölgelerin korkusu, endişesi
ya da yaptırımı ile hareket ediyoruz. Geçmiş
başarısızlıklar, küskünlükler, birilerine karşı duyduğumuz
hisler acaba bizi ne kadar yönlendirici oluyor. İnanılmaz
ama sıradan insanı güdüleyen hemen hemen başka
hiçbir şey yok. Sadece geçmişin gölgeleri.
Geçmişin gölgeleri uzun der eski bilgeler. Zaten bilgelik
günümüzde ciddi bir açmaz içine girmiştir.
Kadim Bilgeliğin Modern İnsan Karşısındaki Açmaz
Sinekten yağı herkes çıkarır, marifet yağdan sineği
çıkarmaktır.
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İnsan, kendini kendi merkezine koymazsa ve boşluk
bırakırsa, hiç vakit kaybetmeden birileri gelir ve onun
merkezine yerleşir. Merkeze, özellikle kendi merkezinin
boş olmadığını, o yerin sağlam bir kale gibi
korunduğunun göstergesi ise şişkin, şişirilmiş egodur.
Bir köpeğin ağaç diplerine işeyerek diğer köpeklere kendi
bölgesinin sınırlarını göstermesi gibi, günümüz insanı da
egosunu hindilerin kendini şişirdiği gibi şişirerek kendi
merkezlerinin korunduğunu ve bir saldırı anında kanlı bir
savaş
olacağını,
diğerlerine
göstererek
kendi
merkezlerini korurlar.
Günümüzde “merkez” yani ego, bir savaş ganimeti
olarak görülmektedir ve modern insan,
Modernliğinin bir gereği olarak kendi ganimetlerini
korumak ve başkalarının ganimetlerini boşluktan
faydalanarak ele geçirmek için alarm durumundadır.
Çünkü bu pazarda malın değiş tokuş aracı olarak
“merkez” kullanmaktadır. Para “merkez”dir. Merkez,
paradır.
Bir bütün olarak merkez, bir değer olarak önemini
yitirmediği sürece, insanlardan merkezlerini terk edip
mütevazı olmalarını beklemek akıllıca olmaz.
Bu durumda Kadim Bilgelik ne olmaktadır’
Merkezi koruma sanatı mı’ Başkalarının merkezini ele
geçirme sanatı mı’ Yoksa merkezin değersizleştirilmesi
gerektiğini mi savunmalı’ Bilge bu noktada dar bir
makasa girer. Çünkü onun da merkezi kendi bilgeliğidir.
İnsan sevmese bile adına sahip çıkar her zaman.
Bu durumda modern insana ben-merkezci olmamayı
öneren bilge yüksek ihtimalle artık bir bilge olarak kabul
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edilmez. Kabul edilemeyecek bir öneride bulunduğu için
o başarısız olarak kabul edilecektir. Bu durumda bilge
kendi merkezinden kaymış olacak ve saygınlığı
kaybedecektir. Oysa bilgenin merkezi kendi saygınlığıdır.
Modern insana ahlaklı olmayı önermek bu bilgenin en
büyük hatası olacaktır. Köklerini kadim bilgelikten alan
temel ahlak konseptinin en önemli ayaklarından olan
“Nefis ile mücadele” ,”nefsi yok etme” yani egoyu
savunmasız bırakma, dahası modern insanın hem kendi
merkezini korumak hem de başkalarının merkezlerini ele
geçirmek için kullandığı en klasik silahlar olan “kibir”
,”gösteriş”,”yalan” “entrika” gibi özelliklerden kişinin
arınması, bu özelliklerden vazgeçmesi kişinin
silahsızlanması ve savunmasız kalması anlamına gelir ki;
bu durumda tam da acımasız bir savaşın ortasında bir
savaşçının silahlarını bırakmasını önermek , onu,
savaşçıya öneren kadim ahlakçı bilgeyi kendi
merkezinden kaydırır ve bilge en önemli silahı olan
saygınlığını yitirir.
O halde, bilge modern insana neyi önermeli’
Kendi saygınlığını aynı zamanda bilgeliğini yitirmeden
nasıl bir kapı açabilir bir ahlakçı bilge’
Bu sorunun yanıtı aslında bu kitabın içinde var.
Yani, saygınlık yitirilmeden, temel epikürcü ahlak
ilkelerinden
vazgeçmeden
bilgelik
önermeleri;
muhatabına daha büyük bir silah vermektedir. Süper
Beyin..
Süper Beyin Yolunda
Bir Uygulama Çalışması
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Koşullanmış bir Beynin Paradigmasını Değiştirme
Yönünde Uygulama
“Karşılaşma”
Karşılaşma
kelimelerin,
kavramların
anlamların
kaydırılması ve farklı paradoksların oluşturulması ile de
olur.
Bu konuda size yardımcı olmak ve kendi akışısınız
sağlamak için bir “örnek” anlamı kaydırılmış kelime ve
kavramlardan oluşturulmuş şizofrenik bir şiiri buraya
alıyorum
La mer, düşene telkme atmalı
Kayıp ilanında, kayıp bir tekme
Surimer
Gözün baka düşmüş
Kayıp ilanında bir müptezel
Bir pust, bir şair bir müptezel
Sesinin televizyonunu kıs
Yarım ekmek arası çeyrek ekmek
Kız istemeye gideceğiz ama
Kız ve oğlan, kız
Mor, Hur
Sulu kutsalla, kutsalı sula
Tanrının cebinden peygamberi çalmışlar
Kayıp ilanında, kayıp peygamber ilanı
Ödülü yok, sadece hayır duası
Cadı Drusilla’yı yakıyorlar At Meydanı’nda
Altılı ganyan’da beşi tutturmuşlar
Zarların birinden altı kayıp
Kayıp ilanında, zarın altılısı
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Ödülü ika bacak, bir bacak arası
Za -Mir
Sana düşüyorlar be oğlum
Kutsal üç kuruşa pazarda
Portakala su basıyor, papaz
Şırıngayla
Gözüm kapı arasına sıkışmış
Yüz görümlüğü istiyor bal-dız
Mim-Tas
İlanda eleman aranıyor
Sineğin yağını çıkaracak
Asgari ücrete, sigortası yok
Kediyi, ciğere teslim ettik
Haftanın sekizinci günü
İşine gelirse bilader
Bende hafta sekiz gün, ay otuzyedi
Yıl için 427 gün uygundur
Ayakkabı numaram 42
Son numaram müptezellik
Şarabı eskitmek için elektirik veriyorlar
İki müptezel bir pust etmez
Başkanlık seçimi yarın
Tur-Na
Namın yürüsün, esmesen de gürle
Tayyare, selam söyle o yare
Şair, şaire, derviş dervişe
Vazgeçtim ulan, haftada sadece üç gün var
Salı sallanmış
Çarşamba çarşanbalanmış
Perşembe, perşembelenmiş
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Elmadan üç gök düştü
Kapının ilhamı aralandı
Kutunun içinde yetmişiki melek
Yanaşık düzende
Diğerleri yapışık, yan yana
Ayak tırnaklarım kararıyor
Son zamanlarda
Sigaradan olmalı
El tırnaklarımda kırıklar
Vitamin eksikliği, hastalık belirtisi
Karım boşanacakmış benden
Evlendiğimizde, hem de aldatarak
Gel de evlen şimdi
Gözümün ferine icra geldi
Bankanın avukatına verdim
Cebine koyup gitti, sırıtarak
Firene fer lazımmış, “para eder” dedi
Zulamda fer aradım sabaha kadar
Zulamı baykuşlar yemiş
Tersonun biri benden beş lira borç istedi
Ama ona sadece verdim, beş liram yoktu
Ben birinden öylesine on lira istedim
Vermedi
Başkasından Yüz lira istedim
O da vermedi
Bir başkasından bin lira istedim
O da vermedi
Bir başkasından bir milyon istedim
Niyeyse; o da vermedi
Vazgeçtim istemekten
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Yumurtanın beyazını kırdım
Sarısı yoktu zaten
Bu-Min
Baktım olmuyor
Kendime psikanaliz yaptım
Zaten ben küçükken de kendimdim
Üç yaşında kendimi sünnet etmiştim.
Derinlerde bir yerlerde kendimi bulamadım
Hatırladım sonra
Kendimi nice zamandır
Rehine vermiştim
Unutmuşum
Kaça gittim bilmem..
Cu-Kur
Gazetede bir ilan
Fabrikafan halka satış, seri sonu
Üç paraya yedi kutsalcık satışta
Müşteri oldum ama
Cepte yok üç param
Dedim; olmaz mı yedi paraya
Olmazmış; ille de üç para olacak
Kadının biri sutyeninden çıkardı üç para
Müşteri oldu kutsalcıklara
Birine çaput bağlayacak
Oturma odasında kocası daha çok kazansın
Ama onu hiç aldatmasın diye
Biri mutfağa, biri misafir odasına
Diğerleri de diğer odalara
Konulacak
Ne yapayım’ Benim hiç üç param olmadı
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Yedi paradan aşağı cebimde olmadı
Hiç dolaşmadım
Ku-Mar
Kuşkonmaz, zencefil, Melissa otu
Tek bacaklı bir fil gördüm
Filler mezarlığında geçenlerde
Kendi mezarını kendisi kazıyordu
Ne zaman biter; diyecek oldum
Kısmetse, dedi “yakında”
Bus-Lur
Gözünün üstünde kaş var be bilader
Peynir neden beyaz, süt neden’
Tımar olmaya eşekler sıraya girmiş
İnce topuklu ayakkabılar
Apaçilere mikroplu battaniye
Türbenin birine çaput bağlanacak
Bir de “Şeker Baba” var
Sormalı kesme şeker mi’
Belki de baklava gidecek
Fıstıklısını sever Hazret, belki de
Renklerden sarıyı boyayacağım, siyaha
Mızraklı İlmihal gördüm tezgahta
Meraklandım
Acaba Mızraksız’ı var mı’
Aptalın biri şair olmuş
Şairin biri de aptal
Papazın yahnisi var, imamın da bayıldısı
Yemekte
Ben pastırmasız kuru fasulye
Severim ne yahni ne patlıcan
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Du-Han
Bir gün bir uçurum ile tanıştım
Bir bilgenin kenarında
Kafam karışık
Belki de tanıştığım bilge
Bir uçurumun kenarında
Mas-Tar
Rüyamda vampir gördüm
Kanımı emiyordum
Dudaktan öpüşmek yasak
Aynalar öksürüyor yalnızlıktan
Gariban mezarlığında zar atıyor
Garibanlar hep, hep yek, dubara
Tanrı maddeciğini arıyorlar
Bulacaklar İnşallah
Allah izin verirse
Fa-Hir
Hastalandığında bir tas çorba
Verecekler eller için
Emeklilikten, ölene kadar
Garanti maaş için
Ferlerinin gözlerini kumara basıyorlar
Bilmez misin ulan’
Mekanda hep kasa kazanır
Ka-Mil
Viyadükler ve köprüler
Yollardan önce buzlanırmış
Kahve çok pahalı son zamanlarda
Belki de çok ucuz da, ben parasızım
İzafiyet işte, şeytan işi
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Turfanda manyak lazımmış
Bir yere
Gazetenin birinde bir ilan
Az bilen, çok konuşan
Kendinden çok da eminmiş gibi duran
Maaş artı prim diyorlar
Parası iyiymiş
Nasıl manyak olmalı insan’
Üstelik turfanda
Parası iyiymiş
Sul-Tan
Neden herkes, onlara baktığım gibi
Bakıyor bana
Ben bakmasını bilmem ki
Unutmuşum inzivadaydım
Yeniden öğrendiğimde bakmasını
Yemin olsun
Kendim gibi bakmayacağım kimseye
Kuşun kanadına pranga vurmadık hiç
Önce sapanla vurduk
Kafasını çekip kopardık sonra
Yüzbaşı Tommiks hiç büyümez
Hep 18 yaşında
Her Zagor’un bir çikosu var
Bu hayatta
Çiko’lar olmasa Zagor’lar olmaz
Ya Çiko olacaksın ya Zagor
Ya da Zagor-Çiko çizeceksin
Beyaz kağıda
Hangisi üstün bilmem
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Belki de üstün olan kağıdın beyazı
Kun-Mas
Bugün aylardan Cuma dedi elçi
Ayın karanlık yüzü
Her yüzün bir karanlık ayı var oysa
Kader çarkını
Sadece deliler çevirir
Bir deli altın pahasına
Bu günlerde
Pazarı, çarşambaya bağlayan gece
Sabaha karşı
Ruhunu vermişti Deccal’e
Çok az pişman olmuş, az ağlamış
Az kan gelmiş
Üstüne bir sigara içmiş
Koyu, kara, derin bakışlarla bakmış
Geride bıraktıklarına
Kararsız, hep kararsız
Sarı-siyah bir leke düşmüş
Beyaz tenine
Onların maaşı dua
Edemezsen, istifa eder yücelikten yoksa
Üç bin melek düştü
Diyorlar gökten
Acaba kaçının kanatları kırık’
Melekler şehrine bir yol gerek
Ateş hattında bir deli
Bir su işleri mühendisi
Bir de ben
Okeye dördüncü lazım
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Sen de gel
Gazozuna oğlum, kumar değil
Bıçak, kurbanını arıyor
Saplanmaya
Kurban bıçağının peşibde
Kana susamış
Gözleri bozuk, iki numara
Çizdirecek diyorlar
Para bulursa
Bir de ayakkabısını boyasa
İyi çocuk aslında
Damardan bağlanmış kadına
Büyü var üzerinde
Nazar etme ne olur
İndir, senin de olur
Bir bavul pustu kaçırırken
Gümrükten, tanesi beş öpücük
Rüşvet hesabında
Başkanın çişi gelmiş sabaha
Kırmızı bir entari içinde
Kapiçino içeceklermiş beraber
Sandalyenin kıçı kırık
Düğmeler travesti olmuş
Delik deşik
Güneşe karşı yamulmuş rüzgar
Traş yapıyor traşlı kelleler
Televizyonda sabah akşam
Yol buluyorlar, ekmek davası
Dava ekmeği hesabı
Düdük ağızlı, badem bıyıklı
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Patronların yüz havlusu
Toprak yiyor çocuklar
Çocuk yiyor topraklar
Kar tanesinde kar yok artık
Kadınlar kokuyor
Kokular kadını
Açıklama:
Bu şiiri, kendimi bir şizofrenin yerine koyarak-onunla
mistik bir alanda karşılaşma yaparak, çevreyi ve
algılamaları sanki onun beyni ile algılayarak yaptım.
Bir şizofren günceli, verileri nasıl algılar, nasıl
değerlendirir. Rasyonel bir algılama, değerlendirme
olmadığı için, zaten bizim bilinçli bir şekilde yapmak
istediğimiz anlam kaydırmaları kendi doğallığı içinde
yapar.
Kendime bir şair beyni ile bir şizofrenin beynini kısa bir
süreliğine ödünç aldım ve onlar gibi algılayarak, onlar
gibi yorumlayarak işi hallettim, bu şiir ortaya çıktı.
Geçici bir süre, beynimin bir yerini bir şairin ve bir
şizofrenin algılamaları durumuna kiraya verdim. Orada
subliminal bir ortam oluşturdum. Kavramın ve
algılamaları filtresiz bir şekilde oraya taşıdım ve geçici bir
süre, “geçici bir deli şair” oldum ve bu çılgın şiir ortaya
çıktı.
Aslında objeler günlük hayatta, her birimizin her gün
algıladığı veriler. Ancak bizim beynimiz koşullanmış bir ağ
içinde hareket ettiğinden bir şizofrenin beyn kadar özgür
değildir. Bir şizofren farklı kavramları birbirine bağlar.
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Bir gün bir şizofren ile sohbetim olmuştu. Deliler beni
sever. Aslında biden fazla şizofren ile çok sohbetim
olmuştu.
Onlardan biri aynen şu cümleyi kurmuştu, “Karpuzun
ortasına senedi bir vurdum, ortadan ikiye ayrıldı.” Karpuz
ile senedi bir cümle içinde kullanan bir beyin acaba nasıl
deli- nasıl özgür bir beyindir. Şizofrenlerin gerçekten de
çok büyük beyin gücü potansiyeli vardır ama ayarları ve
frenleri olmadığı için, buı güç kullanılmaz haldedir.
“Kontrol edilemeyen güç, güç değildir”
Yapacağınız çalışmalar bu minval üzere olursa Süper
Beyne sahip olabilirsiniz.

İKİNCİ BÖLÜM
Süper Beyin İçin Eğitim ve Çalışma Yolu
Öneriler-Teknikler ve Yöntemler
Bu bölümde genel olarak hayatın her alanı ile ilgili, iş
yaşamı, kariyer geliştirme, eğitim dönemi ve toplumsal
hayatın standartlarının yükseltilmesi için kişinin kendini
Süper Beyin sahibi olması yolunda deneyecekleri,
uygulayacakları
ve
esinlecekleri
çalışmaları
kapsamaktadır.
Bu yöntem çalışmalarının bir kısmını kendi kendinize
yapabileceğiniz gibi bazı tekniklerde ikinci bir kişinin ya
da bi gurubun yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz.
Yaratıcı Kişilik
Bu çalışma sonrası birden bir beyin fırtınasına
yakalandığınızı
zihinsel
devremler
yaşadığınız
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hissedebileceksiniz. Yaratıcı kavramları oluştururken
kullanmak üzere bir çok tekniği öğrenmeniz gerektiğini
de bilmelisiniz.
Çılgın Varsayımlar Senaryoları
Aklınıza
çeşitli
konularda
getireceğiniz
ve
kurgulayacağınız birkaç çılgınca fikir sizin sadece yaratıcı
kavramlar elde etmenize değil, aynı zamanda daha
yararlı olan zihinsel süreçlere götürebilir.
Bu tekniğin temel esprisi, herhangi bir konuda aklınıza
aptalca ya da çılgınca bir fikir getirerek, hatta temel bir
problemi böyle bir fikir ile çözmeye çalışmakla işe
başlayabilirsiniz.
Size örnek olması ve bu örnekten yola çıkarak kendi
“çılgın” senaryolarınız geliştirmek için size örnek bir
senaryo sunacağız;
Kuruluşumuz bize bir görev verdi ve biz proje bazında
önemli bir yerin çevre düzenlemesini yapmak için bizimle
birlikte çalışacak personel almak durumundayız ama bu
işi alımları klasik, bilinen ve deneyimlenmiş, önerilen
yollarla değil de, kendi geliştirdiğimiz, “çılgın”
yöntemlerle yapacağız.
Şimdi onlara yapacağız “çılgın” tekliflere bir göz atalım;
Onlara gönüllü olarak bir milyon lira ödeme
yapabilirsiniz. Temizlenmesi gereken bir yer için milyon
ödemek gerçekten de çılgınca bir düşünce ama muhatap
olan herkesin ilgisini çekecek kadar da cazip. Herkes
mutlaka bunun üzerine düşünecektir.
Çalışmaya daha da çılgınca bir fikirle devam edelim:
Zengin bir iş adamına teklif getiriyorsunuz. Teklif şöyle;
“eşer şimdi 200 bin lira yatırırsanız, bir yıl sonra değeri
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bir milyon olacak bir arsayı size verebiliriz. Garantili. Bu
düşünceyi, masanın her iki tarafına da kendiniz koyarak
düşünün. Teklif eden siz siniz’ Teklif alan sizsiniz. Nasıl
yapacak ve nasıl karşılayacaksınız.
Bu konuda teoriler geliştirebilirsiniz. Satarken şunları
yapmalıyım ya da alırken şunları yapmalıyım şeklinde bir
düşünce akışı gerçekleştirebilirsiniz.
Düşünce
açılımlarımız
ve
hayal
gücümüzü
zenginleştirelim. Belki de temizleme projesi için
hapishanelerde yaşayan mahkumlara göz diktiniz. Onlara
özgürlükleri ya da ceza indirimleri karşılığı projede
çalıştırabilirsiniz.
Belki bu projede uzaylıları çalıştırmayı düşünebilirsiniz,
evet gerçekten de eğer uzaylılar böyle bir projede
çalışsaydı acaba ne olurdu.
Belki de daha kolay bir senaryoya yönelmek gerekir,
ülkede yaşayan yabancıları projede çalıştırmayı denesek
acaba nasıl bir şeyler yapmamız gerekebilirdi. Beyniniz
bir az zorlayın, düşünmeye devam edin ve birbirinden
çılgın düşünceler, planlar ve projeler gerçekleştirin.
Ücretsiz avutkatlık hizmetleri, ya da bedava oturma izni
vererek yabancıları bu projede bedava çalıştırmak
mümkün müdür’
Bazı çılgınca fikirler için sadece bir kaç dakika yetiyor
ama bazıları için saatler ve hatta günler harcayabilirsiniz.
Konumuz bir çevre temizleme düzenleme projesinde
bedava eleman çalıştırmak üzerine kurulu. Düşünceyi
geliştirin, insanlar bedava , ücret ödenmeden
çalıştırılmaya başka ne şekilde ikna edilebilir, bu konuda
daha nasıl, çılgın fikirler geliştirilebilir.
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Bu çalışmalar sırasında notlar almak, notlar üzerinde
çalışmalar ve düzeltmeler yapmak zihninizi daha
geliştirecek ve Süper Beyne ulaşma yolunda birkaç
basamak daha aşmanızı sağlayacaktır.
Çılgın Yaratıcılık Teknikleri ve Yaratıcılığını Özgür Bırak
şeklinde bir konsept çalışması diyebiliriz bu çalışmalara.
“Ya” Sorularını Sorma Tekniği.
Kelime oyunları yapmak, farklı alternatifler aramaz,
düşünce fırtınası sırasında meselelere, ya da çözümlere
bulunduğu noktanın ve sonucun dışından başka bir
ihtimal içinde olduğunu düşünmek bu çalışmanın
yollarından bazılarıdır.
Ne önemlidir, ne değildir’
Örneklerle yolumuza devam edelim:
Diyelim ki; İstanbul-Ankara arasında normal bildiğimiz
yolları, şehirleri otoban, tren ya da uçak ile gidemiyoruz.
Başka nasıl gidebiliriz. Bir şehirden ötekine nasıl geçerek,
Ankara’ya ulaşabiliriz.
Olayı daha da zenginleştirelim ve hayatın diğer sırlarına,
gizli kapaklı duygulara doğru yelken açalım:
Herkesin anne-babası vardır. Ya olmasaydı; Doğduğunuz
andan itibaren, başkalarının ellerinde yetişiyor olsaydınız
ne yapardınız. Sonuçları ne olurdu.
Başka bir örnek, bir gün karşı cinsten biriyle tanıştınız,
onun size kanı çok ısındı, sizin de ona. Birbirinizden
hoşlanıyorsunuz. Hatta onunla evlenmeye bile hazırsınız.
Bir gün karşınıza çıktı ve şöyle dedi:
Ben seninle evlenmek istiyorum ama bir sorun var,
Urfa’nın bir köyünde mecburi hizmetimi yapacağım.
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Yıllarca orada kalmam gerekebilir. O ya bir öğretmen ya
da bir doktor. Siz de durumu kafanızda değerlendirdiniz,
aileniz ve arkadaşlarınız ile konuştunuz. Ortak karar
“olmaz2”noktasında. Karşı teklif getirdiniz ve ona
“Mecburi hizmetini bitirdikten sonra tekrar görüşelim.”
Dediniz. Aradan yıllar geçti ve siz başak biri ile evlendiniz.
Düşünün bakalım “Ya” onun teklifini kabul etmiş
olsaydınız ne yapardınız.
Şimdi daha değişik bir örnekle çalışmaya devam edelim;
Bu daha çok gelecekle ilgili olsun; Herkesin genelde bir
işi vardır. Çalışıyorsunuz, işinizden ve ücretinizden
memnunsunuz. Her şey yolunda gidiyor. Bir düşünün
bakalım “Ya” bir gün, bir sabah işinize gittiğinizde kapıda
büyük bir asma kilit asılı olursa ve şirketinizin aniden
kapandığını görürseniz ne yaparsınız.
Örnekleri farklı alanlara kaydıralım;
Şimdi kısa boylu, kel ve şişman birisiniz; “Ya” tam tersi,
uzun boylu, sırım ve uzun saçlı biri olsaydınız ne olurdu.
Bunları kendi hayatınız ile düşündünüz. Şimdi bu
çalışmayı başka şeyler üzerine yapınız. Başkalarını farklı
şekillerde, olduğunun tam zıttı bir durumda hayal eden
ve yeni paradigmalar oluşturun. Demiştik ya, yaratıcı
olmanın yolu “çılgınca” düşüncelerden geçer.
Mükemmel Yaratıcılık ve Süper Bir Beyin İçin Oyunlar:
Oynayarak yaratıcılık temel bilimsel literatürde çok
önem verilen bir yöntemdir ve çeşitli bilimsel çalışmalar
sonucu artık onaylanmış bir eğitim, öğretim metodudur.
Bilim, çocukların karmaşık, yetenekli, sosyal ve esnek
beyinleri olduğunu kabul etmekte ve eğitim sistemini
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daha çok “yaratıcılık” üzerine yerleştirerek çocukların
zihinsel gelişimini artıracak oyunlar üretmektedir.
Diğer yandan oyun oynamak sadece çocuklar için değil,
yetişkinler için de çok önemlidir. Bir yetişkin beyni de
oyun paradigmalarına açıktır ve onun işlemeyen tıkalı
kanallarını açar. Bilim de zaten bu gerçeği bu şekilde
kabul etmiştir. Yani, sadece çocuklar için değil,
yetişkinler için de oyun oynamak önerilmektedir.
Çocuk gibi davranmak, çocuklaşmak bazen yetişkinler
arasında görülür. Bunun nedeni ise beynin oyunlara aç
olmasıdır.
Aslında tarih incelendiğinde, yaratıcı fikirleri olan bir çok
tanınmış kişinin birer , oyunbaz, şakacı ve mizahı,
eğlenceyi seven insanlara olduğunu biliriz. Bunun en
bilinen örneklerinden biri de Albert Einstein’dır. Nobel
ödüllü Fizikçe Richard Feynmann da şakacılığı ve esprileri
ile tanınmıştır.
Eğlenceli olmak, oyunbaz olmak, şakalar yapmak
gerçekten de yaratıcılığı artırabilir.
Derin Düşünür Olmak
Bu yöntemle düşünmeye başladığınızda sadece beyninizi
geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda yeni bir çok iş
projesi geliştirmeye başladığınızı göreceksiniz.
Bu tekniği aslında çocuklar çok kullanıyor. Teknik basit,
“Sormak”. İşe sormakla başlıyorsunuz. Sorular sordukça
beyin bir başka akış sürecine giriyor ve çeşitli
kullanılmayan alanları birbiri ile iletişim içine sokarak
sizden Süper Bir Beyin yaratama yoluna giriyor.
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Çocuklar gerçekten de çok sorar; bazen yetişkinlerin bile
yanıtını bilmediği sorular sorarlar:
Örneklersek: Gökyüzü neden mavi’ Süt neden beyaz’
Arabanın neden dört tekerleği var. Köpekler uyumaz mı’
Kuşlar uyuduğunda, daldan düşmez mi’ Vesaire. Bunlar
çocukça sorular ancak yetişkinler de kendilerine çok
sayıda soru sorabilir ve bu soruların ardından iş fikirleri
bile ortaya çıkabilir.
İnternet bu yeni iş fikirlerin en çok kullanıldığı
mecralardan biridir. Ve o dünyada ihtiyaçlar bitmek
bilmiyor. Bu soruları ilk soranlardan biri de “www”
sistemini bulan bilgisayarcılar olmuştur ve şu soruyu
sormuştur. “Acaba biz bilgisayar üzerinden birbirimiz ile
haberleşebilir miyiz’” sonuç ortada ve böylece dünya
“www” sistemine sahip olmuştur. Bilgisayarların
birbirine bir sistem ile başlanması önce “derin ve farklı”
bir düşüncenin bir sorunun ortaya atılması ile
başlamıştır.
Aynı şekilde Bill gates de ilk kez “acaba herkesin –kişisel”
bir bilgisayarı olursa ne olur. Böylece seri üretim ve
herkesin bilgisayar sahibi olması sağlandı. Bunu diğer
bütün her buluş için söyleyebiliriz.
O halde soru sormaya başladığımız anda, beynimizin de
yanıt aramaya başladığını artık biliyoruz. Soruyu hangi
alanda sorarsak beyin o alanda performans göstermeye
başlıyor ve özellikle o alanda kendini geliştiriyor. Bütün
yorumlarını o paradigma içinde yapıyor. Bazıları
bilgisayar için bu soruları sorarken başkaları, “ucuzu
enerji mümkün müdür” diye sormaya başlayabiliyor. Bu
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çalışmaların sadece bir konuda bir iş fikri geliştirmek ya
da bir şey icat etme yolunda olması gerekmez.
Soruları farklı alanlarda da sorabiliriz. Sorduğumuz
sorular her zaman belli bir sorunla ilgili olacaktır. Bu
kaçınılmaz bir şey. Çünkü beyin önce sorunları,
eksiklikleri ve fazlalıkları algılar. Kendi içinde simetrik bir
düzeni vardır ve aykırı bir şeyi, diğer her şeyden önce
fark eder.
Bazen de “çılgın” ve kışkırtıcı sorular da ortaya konabilir.
Elbette bu da biri süreci parçası olmalıdır. Kimsenin
cesaret edemediği soruları bile kendinize sorabilirsiniz.
İşin sırrı soru sormakta. Rahatsız edici sorular ve fikirler
de zihni farklı süreçlere sürükleyebilir. Bu işin sonu yok
ve sınırları sadece siz kendiniz belirleyebilirsiniz.
Gerçekten de sınırsız, özgür böyle soyut bir alemde kendi
istediğiniz gibi her şeyi yeniden değiştirebilirsiniz.
Acayip Sorular Sormak ve Öğrenmek
Çevremizde binlerce şey olup duruyor ama biz onların
hiç biri ile ilgili değiliz. Farklı süper bir beyni olan kişiler
ise her zaman acayip sorular sorar ve yanıtlarını ararlar.
Bu süreç onların beyinlerinin daha da çok gelişmesini
sağlar.
Bir atın, rahat edebilmesi için ahırın ısısı ne kadar
olmalıdır’
Sütün korunması için kaç derecede tutulmalıdır’
Böyle çok sayıda sorular sorup, yanıtlarını arayabilirseniz
iyi bir iş yapmış olacaksınız.
Beyin hücreleri olan nöronlar tutunmak ister. Onların
böyle tuhaf huyları vardır ama tutunacak bir şey
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olmayınca uzattıkları elleri havada kalır. Onlara
tutunacak bir şeyler vermek sizin elinizde. Bu tür tuhaf
ve acayip sorular sorarak onlara bakir alanlar açarsanız
onlar da bu yeni verilere tutunarak yeni kombinasyonlar
üretmeye başlayacaktır.
“At-Ahır-ısı” kombinasyonu örneğinde devam edersek:
Üç yeni veri vardır nöronların elinde artık. “At” kavramı
üzerinde çalışmaya başlar. Daha önce “At” kavramı
üzerinden gelen ve derinlere sakladığı bilgileri tara ve
onlarla yeni kombisanyonlar kurmaya başlar. Belki de
yıllar önce uzun bir yolculuk sırasında, yol üzerinde bir at
görmüşsünüzdür, o resim ile şimdiki resmi birbirine
bağlar. Ahır ve Isı ile de binlerce yeni kombinasyonlar
kurar. Beynin gıdaları zaten bu tür şeylerdir. Onları farklı
gıdalarla beslediğiniz zaman onu daha da güçlü hale
getirirsiniz.
Şimdi diyeceksiniz ki; Her gün televizyonda binlerce
görüntü görüyoruz. Beyin onları ne yapıyor.” Diye. Beyin
onları hiçbir şey yapmıyor. Çünkü bunlar imajdır ve ara
bellekte bir süre tutulur ve derinlerde bir yerlerde
imajlar tutunacak bir şey bulamazsa aynen çöpe gider
yani unutulur. Yeni bir verinin belli kodlarla beyne
yerleşebilmesi için, bu bilginin “seçici” olarak gelmiş
olması gerekmektedir. Yani sizin bilinciniz ve iradeniz o
bilgiyi beyne gönderirken, tutunması yönünde bir enerji
kaynaklı direktif veriyorsa o veri saklanır.
Mazeretler Dünyası
İşte Süper Bir Beyne giden yolda insanın karşılaşacağı en
eski engellerden biri. Mazeret aramak. Eğer her
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başarısızlık sonrası, bilinç o başarısızlığı haklı çıkaracak
bir mazeret aramaya başlarsa ve bunu beyne dikte
ederse, günün birinde beyin sadece yeniden mazeret
üretmek için kendini başarısızlığa koşullayabilir.
Yani, elektrik ve su gibi; her ikisi de geçmek için kendine
en kısa yolu arar. Yıldırım düştüğü zaman, toprakla
birleşmek ister ve her zaman en kısa yolu kullanır. Yani
yerdeki en yüksek şeyin üzerine düşer. Su da öyledir. Su
akmaya meyillidir ve akacağı ilk meyilli alana yönelir.
Yokuş yukarı çıkmaya çalışmaz. Beyin de böyledir. Nasıl
alıştırılırsa öyle davranır.
Zor olan yokuş yukarı çıkmaktır. Eğer siz, yani saf bilinç
olarak siz kendiniz kendi irade ve bilinciniz ile beyni
yokuş yukarı çıkarmaya, yani “problem-çözüm”
paradigmasına alıştırırsanız, beyin kendini o şekilde
koşullar ve problem karşısında çözüm üretir. Eğer böyle
bir koşullanma yoksa, beyin bu alanda serbest
bırakılmışsa, bir sorun karşısında çözüm yerine, mazeret
ürettiğinde kendini rahat ve huzurlu hissediyorsa, artık
hiçbir sorunu çözme yolunda hareket etmez. Ve siz de
asla herhangi bir sorununuzu çözecek enerjiyi ve isteği
bulamazsınız. Çünkü bu tür enerjileri beyin üretmektedir
ve beyin kendi keyfini bozmamak için kendini, kendi
sıradan ataleti içine terk eder.
Bu durumda, ne zaman bir sorunla karşılaştığınızda,
beyninizin mazeret üretmesine izin vermeden, bilinç ve
iradenizi ortaya koyarak, beyini sorunu çözme yolunda
koşullandırmaya başlayın. Onu, bu yeni sürece alıştırın.
Beyin de alışır.
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Kavramlarla Oynamak
Çeşitli kavramlar vardır üzerine düşünmemiz gereken.
İnsan nedir’ Sorusunuz yanıtı mutlaka “değerler
bütünü”dür şeklinde olmalıdır. Hemen her konuda farklı
bir terazi kullanırız. Kavramlarımız vardır ve bu
kavramlarımıza giydiğimiz enerjiler vardır. Her bir
kavram bizim iç dünyamızda farklı bir enerji ile beslenir.
Tanrı-Melekler-Peyamber-Anne-Baba-Kardeş-VatanToprak-Kent-Sokak-Sevgili-sevgi-Aşk-Ayrılık-Eş....vesaire.
Ve her birine farklı enerjiler yükleriz, nedir enerjiler;
Sevgi, öfke, kıskançlık, haset, kibir, kin...vesaire.
Şimdi kendimizi bir elden geçirmeye başlayalım ve
kavramlara
yüklediğimiz
enerjileri
sorgulamaya
başlayalım.
Sorular şu şekilde olmalı.
Neden’
Nasıl’
Ne zaman’
Nerede’
Kim’
Ve devam edelim; bizi yönlendiren o kavramlardan birini
alalım ve ona yüklediğimiz enerjinin önce biçimin, sonra
şiddetini sorgulayalım.
Diyelim ki “Arkadaş” kavramı üzerine bir sorgulama
yapıyoruz. Diyelim ki; bu kavram üzerine olumsuz bir
enerji yüklenmiş olsun: Arkadaş kavramı aklımıza geldiği
zaman olumsuz hisler içindeyiz. Soru 1: Bu olumsuz
enerji biçiminin formu nedir’ Yanıt: öfke, kıskançlık,
haset, nefret,güvensizlik....vesaire
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Sonra bu duyguların hangisinin o kavram ile
özdeşleştiğini analiz edelim. Diyelim ki “öfke”. Evet
“Arkadaş” kavramına yüklediğimiz enerji öfke ve çok
yoğun. Neden acaba: Listedeki ilk soruyu sorduk: yanıt:
Geçmişte bir yerde, belki lisede belki de üniversitede,
belki de mahallede çok sevdiğimiz, kanka, yediğimiz
içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşımız ile bir sorun
yaşadık. İkinci soruyu soralım: Sorun neydi’ Sorunu şöyle
kabul edelim: o dönemde aşık olduğumuzu ve çok
sevdiğimiz düşündüğümüz karşı cinsten biri vardı ve siz
bu duygularınızı o kişiye açıklayacak cesaret
bulamıyordunuz. Hatta o kadar utangaçtınız ki; o
duyguları hiç kimseye, hatta o kanka arkadaşınıza bile
açıklamadınız. Tesadüf bu ya; O kanka arkadaşınız da o
kişiye aşıkmış ve onu seviyormuş ve o sizden daha
girişken ve rahat olduğu için o kişiye açılmış ve o kişi de
teklifi kabul ederek, o kişiyle sevgili olmuş. Bu duruma
öfke duymaktasınız. Sevgilinizin elinizden en yakın
arkadaşınız tarafından alındığını düşünerek, aldatılmışlık
hem de en yakın uğuruna ölüme bile gideceğinize
inandığınız
arkadaşınız
tarafından
aldatıldığınız
düşünmektesiniz.
Paradigma tamam....Arkadaşlara ve arkadaşlıklara neden
öfke duyduğunuz neden arkadaş olmamak ve hiç
kimseyle yakınlaşmamak gibi saçma bir mantık
geliştirdiğiniz belli oldu.
Bu denklemin her yeri hatalı; hani deveye demişler
boynun eğir, o da nerem doğru ki, “ şeklinde bir hikaye
var ya, sizin durumunuzda aynı onun gibi.
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Bir olay çok geçmişte kaldı. O olay o şekilde değil de
başka şekilde gelişseydi bile, yani o kişi gerçekten de sizi
aldatmış olsaydı bile, sonraki her arkadaşın onun gibi
olmadığını bilmeliydiniz. Oysa bu hikayede, sizin
hislerinizden ne karşı cinsteki o kişinin ne de
arkadaşınızın haberi var, belki olsaydı öyle davranmaz, o
kişiye teklif götürmezdi. Belki o kişinin sizin hislerinizden
haberi olsaydı o böyle bir teklifi kabul etmezdi. Yani ,”
çocukça bir dönem, kafayı takmaya değmez” yerine bir
kavramı kendi koşullarının dışına çıkardınız ve olumlu bir
kavrama olumsuz bir enerji yüklediğiniz için, bu ve buna
benzer bağlaşık değerlendirmelerde her zaman öfke hissi
içindesiniz.
Artık bu hatayı tamir etmeye başlayalım; Arkadaş
kavramı üzerine yüklediğiniz enerjiyi değiştirmeye
başlayın. Başka arkadaşlıklar edinerek, o ilişkilerde
yaşadığınız mutluluk-sevinç ve güven gibi olumlu
enerjileri arkadaş kavramına yükleyin, düzelecek ve daha
sosyal bir insan olacaksınız.
Bu bir örnekti ve bu örnek temel alınarak, diğer bütün
her kavramı sorgulayabilirsiniz. Çok değiştiğiniz fark
edeceksiniz. Böylece beyniniz özgür kalacak ve boş işlerle
uğraşmak yerine kafasını yararlı işler yapmaya
yönlendirecek.
Kaynak, Fren Etkisi ve Beyin
Beyin neden gelişmez, beyin neden kapasitesini tam
olarak kullanmaz’ Bu durumun suçlusu ve sorumlusu
çok. Bunlardan biri verinin kaynağıdır. Beynin daha
küçük yaşlarda şekillenmesi sırasında çok sayıda
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“önerme” yi sorgusuz, sualsiz içselleştiren beyin, zaman
içinde bu önermenin etrafında bir kabuk oluşturarak, o
veriyi, önermeyi değişmez doğru olarak kabul eder ve bu
kabuk, diğer bütün gelişme potansiyelleri önünde fren
etkisi yapar. Zaten başarısızlığın, gelişememenin temel
nedeni de bu “Fren Etkisi”dir.
Fren etkisi denilen fenomen öyle bir sistem kurar ki,
çoğu zaman pşi-bilinç-bilinçaltı ve irade bu sürece tam
desteğini verir.
Tarihte benzen çok sayıda sosyal olayla gelişmiştir ve
sonuçlanmıştır. Napalyon büyük savaşçı, general ve
asker, sonrasında devlet adamı. Savaş üstüne savaş
kazanıyor ama nasıl bir “akıl tutulması” yaşıyor ki, kış
mevsiminin ortasında ordusunu Rusya’nın buzul
derinliklerindeki steplere sürerek yok ediyor. Paris’te,
sokaktaki dilenci bir çocuğa bile sorsa, çocuk yaptığının
“delilik” olacağını söylerken, ne danışmanları, ne diğer
komutanları ne de devletin içinde yetkili ve sorumlu olan
tek bir kişi bile buna karşı çıkmamıştır. İşte bu duruma
m”önermeler” karşısında beyinlerin kolektif bir bilinç
yaratarak, kaçınılmaz büyük hatayı yapması diyebiliriz.
Akıl tutulmasını Hitler de aynı şekilde yaşamıştır. O da
ordularını Rusya steplerinde bir kış mevsimi yitirmiştir.
Aynı hatayı yapan başka komutanlar da vardır. Peki bu
hata nedir’ Neye benzer, nasıl meydana gelir’
“Fren Etkisi”, yani akıl tutulmasının Kaynak ile bilginin
özdeşleşmesidir. Kaynak Napalyon ve Hitler olunca, yani
kaynak kutsanmışsa. Oradan gelecek bilgiler her zaman
sanki bir hikmeti varmış gibi doğru algılanır. Diğer bütün
parametreler yok sayılır. Hatta kışın ortasında kar
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yağmayacağı bile düşünülür. Çünkü bilginin kaynağı
müthiştir, bir bildiği, bir düşündüğü mutlaka vardır.
Bir de bunun tersi bir önerme vardır. Bu kez de aynı
şeylerin farklı bir kaynak tarafından ortaya konulması
durumunda veri ne kadar doğru olursa olsun, beyin
sadece kaynağa bakarak, aklını bu yönde şekillendirmez.
Mevlana boşuna;
“Ben lafa bakarım, laf mı diye
Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye”
boşuna söylememiştir.
Bakılması gereken hem önerme hem de kaynaktır. İşte
önyargısız bir şekilde hem kaynak hem de veri ayrı bir
şekilde değerlendirilmeli, ondan sonra karar verilmelidir.
Çünkü karar anı beynin artık çözüm üretmediği andır.
Karar alındığı an yeni bir akıl tutulması yaşanır ve beyin
görevini tamamlamış bir asker gibi, yeni bir görev
verilene kadar dinlenmeye geçer.
Herkes kendine bir baksın, hayatımızda ne kadar çok
önermeler ve her biri seçimlerimizde, tercihlerimizde,
“evet” ve “hayır”larımızda ne kadar çok etkili oluyor. İş,
eş, arkadaş, çevre, davranış, siyasi görüş, davranış biçimi
seçimlerimizde hep bu beyinde oluşmuş gölgenin etkisi
altında hareket etmekteyiz.
Çünkü beyin önermeler arsında sıkışmış bir araba
tekerleği gibi artık dönmemektedir. Fren etkisi
altındadır. Siz gaza basmak istedikçe o direnir. Böylece
ne hayaller gerçekleşmeden insan ömrünü bitirir.
Günümüz bilgisi ile bir önermeler yapılandırıması;
Hitler, “Bu vatan hizmetidir, ben sizi vatanınıza hizmet
etmeye çağırıyorum.”
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Atatürk, ““Bu vatan hizmetidir, ben sizi vatanınıza hizmet
etmeye çağırıyorum.”
Köşedeki bakkal, “Bu vatan hizmetidir, ben sizi vatanınıza
hizmet etmeye çağırıyorum.”
Patronumuz, “Bu vatan hizmetidir, ben sizi vatanınıza
hizmet etmeye çağırıyorum.”
Öğretmenimiz, “Bu vatan hizmetidir, ben sizi vatanınıza
hizmet etmeye çağırıyorum.”
Herhangi bir general, “Bu vatan hizmetidir, ben sizi
vatanınıza hizmet etmeye çağırıyorum.”
Şaibeli bir Başbakan, “Bu vatan hizmetidir, ben sizi
vatanınıza hizmet etmeye çağırıyorum.”
Önerme hep aynı olmasına rağmen, kaynak önermenin
yapısını değiştirmektedir.
Öyleyse biz kendimize bakarak, hangi önermelerin
hayatımızı kötü bir şekilde biçimlendirdiğini analiz etmeli
ve kaynak-önerme arasındaki dengeyi yakalayarak
beynimizdeki fren etkisini bitirmeliyiz.
Modelleme
Model aramak, büyüğün gölgesi altına girmek. Çeşitli
nedenlerden dolayı modelleme yaparız. Örneğin
geçmişimizden, bilmediğimiz bir nedenden dolayı”para”
ile ilgili olumsuz bir modelleme yapmışızdır. Belki
paranın kapitalist sistemin kirli bir ürünü olduğunu ya da
dinsel bazı nedenlerden dolayı parayı kirli olarak
gördüğümüzü modellemişizdir. Bu durumda yeni bir
sağlıklı modelleme olmadığı sürece bu yargıyı standar bir
model olarak yerinden tutacak ve bizi hayatımız boyunca
para ile ilişkimizde olumsuz duygular içinde bırakacaktır.
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Bu tür çaresiz durumlarda yeniden bir modelleme
yapmak, yeniden bir felsefe oluşturmak gibi
zorunluluğumuz ortaya çıkabilir. Aksi taktirde her zaman
para kazanmayı kirli bir olarak göreceğimizden asla para
kazanma sürecine giremeyeceğiz.
Bu örnekleri diğer başka her şey ile birlikte düşünebiliriz.
Başka ne var hayatımızda. Başarısızlıklarımızın,
mutsuzluğumuzun, tatminsizliğimizin nedeni acaba hangi
felsefi modelleme ile yapılmıştır. Bu tür düşüncelerden
geçmişimizde kaçmak mümkün değildir. Zaten bu bilgi
bize dışarıdan kuvvetli, güvenilir bir kaynak tarafından
sunulmuştur.
Bu modelleme yapılırken modeli yapan çok
güvendiğimiz, sevdiğimiz ve inandığımız, bize değer
veren biridir. Elbette o da bilerek size zarar vermek ya da
size bir model sunmak için böyle bir şey yapmamıştır
ama gündelik hayatının bir sorununu belli belirsiz bir
paradigma içine sokarak onu modellemiştir. Söyleyen ile
Söylenen tutarlı bir modelle beyne yerleştiği için birinin
doğruluğu, diğerinden doğru olarak kabul edilmesi
zorunluluğunu getirmiştir. Söyleyen eğer babamsa,
söylenen mutlaka doğrudur. Beynin bu tür meseleleri bu
şekilde modeller. Bu yerleşik değerin artık esiri oluruz.
Babamız eğer o sıralarda işinden ve patronundan
memnun değilse ve onu “para” konusunda suçluyorsa ve
paranın getirdiği kötülükleri sık sık anlatıyorsa artık
modelleme tamamlanmıştır ve yerine başka bir bilinçli
modelleme getirilmediği sürece bu bu şekilde kalacaktır.
Modelleme sadece söyleyen ve söylenen üzerinden
gitmez. Bazen çok beğenerek okuduğumuz kitabın ana
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fikri bizi modelleme yapmaya götürür. O kitabın
yazarının yanılıyor olması mümkün değildir çünkü o
toplum tarafından çok sevilen, değer verilen saygın bir
insandır. Örneklersek: Deprem Dede’nin her söylediğinin
doğru olduğunu varsayar zihin. Bu durumda eğer o bu
inşaatın binaları sağlamdır dediğinde artık bu beyne
yerleşir ve algı böyle devam eder.
İnsanın
kendisini
sınama
zamanının
geldiğini
düşünmekteyiz. Eksikliklerimiz ve zayıflıklarımız acaba
hangi modellemenin ürünüdür. Hangi saygıdeğer kişi ya
da kaynak bize yanlış bir modelleme yaptırmıştır.
Bunu siz kendi hayatınızda inceleyecek ve
keşfedeceksiniz. Sizi başkaları gibi başarılı olma yolundan
engelleyen acaba hangi modellemelerdir. Çok sayıda
bulacağınıza eminim
Bunlar üzerinde tek tek çalışmalı ve her biri için daha
farklı bir modelleme oluşturarak olumsuz bir
modellemeyi, olumlu bir modelleme ile değiştirmelisiniz.
Toparlarsak; Para ile ilgili olumsuz bir modellemeniz var
ve bu modellemeyi sevdiğiniz, saygıdeğer bir insan
oluşurdu. Yapmanız gereken “para” kavramını yeniden
bu kez olumlu bir insanla birlikte modellemektir. Bu
insan, diyelim ki çok zengin ama aynı zamanda
hayırsever bir insan olsun. Bu durumda “para” yaralı bir
işte kullanılmakta. Bu insanın” para” kavramı ile ilgili
söylediği “olumlu” sözler sizin yeniden bir modelleme
yapmanızı sağlayacaktır.
Örnekleri
ve
çalışmaları
siz
istediğiniz
gibi
geliştirebilirsiniz.
İç Gözlem-İç İstihbarat
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Beyni geliştirmek ve Süper beyne sahip olmanın
tekniklerinden biri de iç-gözlem, iç istihbarat yapmaktır.
İş istihbarat denilen şey Hakikat bilgisine sahip olmak için
yapılan “kendini bilme” deneyimlerinden başka bir şey
değildir. Mevlana, Sokrates, Budha ve diğer bir çok
düşünür, bilge kişi bu konuda meditasyon dahil bir çok
sistem kullanmış ve önermiştir.
Burada sözü Mevlana’ya terk ediyorum. Bakalım o, bu
meselede neler söylemiş;
Göz nuru iç yağıyla , gönül nuru bir katre kanda gizli.
Neşe ciğerin kızılındadır, gam karasında; akıl bir mum
gibi beynin içinde.
Külli can, cüzi cana alakalandı, can ondan bir inci alıp
boynuna koydu.
Can, canlar canından gebe kaldı ya, işte cihan böyle
candan gebe kalır.
Her kötü kuyunu bir diken bil, dikenler kaç keredir senin
ayağını zdelemekte.
Bir şeyi zıddından başka bir şey ile gidermek imkansızdır.
Nasihatimi dinle, ten; Ten kuvvetli bir bağdır. Yeniyi
istiyorsan eskiden soyun
Zahiren iş işleyen, hakikatte işsizdir, deriden ibarettir,
gizli olan içtir; asıl odur.
El gizlidir, yazı yazan kalemi gör; at oynayıp seyirtmekte,
binici meydanda değil.
Fakat saman ekersen buğday elde edemezsin ki.
sen işini gözünden bile gizle de işine kötü göz değmesin.
Alemin ayıbını söyleyenler daha fazla yol kaybeder.
Emin değilse, tanınmayı isteme.
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Kötü nedir’ Aşağılık ve muhtaç bir bakır. Şeyh kimdir’
Ucu, sonu olmayan kimya.
Yeni bir mucize eski bir altındır.
Uykulu göz hayalden ve yoktan başka ne görebilir ki.
Hırs beyhude yere seraba doğru koşar. Akılsa iyi bak der;
o su değil.
Pekmez içinde ne kaynatılırsa hepsinden de pekmez
lezzetini alırsın.
Aklın gözleri işin sonunu gözetir, akıl, bir gül için diken
zahmetini çeker.
Bu akıl öğrenmeye ve anlamaya kabiliyetlidir ama vahiy
ona sahibini öğretir.
Bütün sanatlar, şüphe yok ki önce vahiyden meydana
gelir, fakat sonra akıl onların üzerine bir şeyler katar.
Hararetle sahip olduğun fikrin de ayıbı senden gizlidir.
Aklı, zekayı sat da hayranlığı satın al. Akıl ve zeka zandır,
hayranlıksa, bakış, görüş.

Genel Önyargının Yıkıcı Gücü ve Beyin
Durdurulamaz Olmanın Sırları
Beynin Gücü, Süper Beyne Giden Yol
Yaşanmış gerçek hayat Hikayeleri ve Süper Beyin
Konsepti için Yorumlar
HAYAT
Hintli bir yaşlı usta, çırağının sürekli her şeyden şikayet
etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya
gönderdi. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak
döndüğünde, yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak
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suya atıp içmesini söyledi.Çırak, yaşlı adamın söylediğini
yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye
başladı."Tadı nasıl’" diye soran yaşlı adama öfkeyle "acı"
diye cevap verdi.Usta kıkırdayarak, çırağını kolundan
tuttu ve dışarı çıkardı. Az ilerdeki gölün kıyısına götürdü
ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden su
içmesini söyledi.Söyleneni yapan çırak, ağzının
kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu
sordu:
"Tadı
nasıl’"
"Ferahlatıcı"
diye
cevap
verdi
genç
çırak.
"Tuzun tadını aldın mı’" diye sordu yaşlı adam,
"Hayır"
diye
cevapladı
çırağı.
Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan
çırağının
yanına
oturdu
ve
söyle
dedi:
"Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir, ne azdır, ne de çok.
Istırabın miktarı hep aynıdır. Ancak bu ıstırabın acılığı,
neyin içine konulduğuna bağlıdır. Istırabın olduğunda
yapman gereken tek şey, ıstırap veren şeyle ilgili hislerini
genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı
bırak,
göl
olmaya
çalış."
Hikayedeki Kıssanın Yorumu:
Başarısızlık, mutsuzluk, anlamsızlık, bunalım gibi
dönemlerden her insan geçer, geçebilir. Bunlardan
kurtulmanın
tek
yolu
metafizik
matematiğin
değiştirilmesidir. Paradigma değişikliği sizin kendi
kaderinizi olumlu yönde değiştirmeyi sağlayacaktır.
Hayatınızın mimari kendiniz olabilirsiniz. Yapılması
gereken ise hemen belki de işinizi, belki de çevrenizi,
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belki de yaşadığınız evi. İlişki biçimlerinizi, duygularınız
gözden geçirin ve bazılarını değiştirmeye başlayın. Ancak
o zaman huzura ve rahata kavuşabilirsiniz.
İnanılmaz bir şey ama denenmiş bir gerçek vardır; hangi
kentte ve hangi semtte yaşadığınız bile başarınızı
doğrudan etkiler, bir çok yerin kendi enerjisi vardır.
Oralarda o enerji insanı kendine dönüştürür. Oralardan
başarlı ve mutlu insan çıkmaz. Her yani yokuşlu olan bir
semtin insanı ile her tarafı düz olan bir semtin insanların
tavırları çok farklıdır.
Bu konuda en geniş bilgi Erzurumlu İbrahim Hakkı
Hazretlerinin “Marifetname” isimli eserinde vardır. O
kitapta rüzgarlı, güneşli, yokuş, yüksek, alçak bölgelerin
insan psikolojisi üzerindeki etkilerini çok detaylı inceler.
DENEYİM
60'lık ünlü ressam, bir lokantaya girer. Gerçi cebinde
parası yoktur ama aldırmaz. Lokantacıya yapacağı
portresine karşılık yemek yemek istediğini söyler.
Güzelce karnını doyurur. Sonra bir çırpıda lokantacının
portresini çizerek masaya bırakır. Kalkarken adam gelir,
resme bakar, beğenir."Güzel ama" der lokantacı "Bir
dakikada yaptınız bunu, oysa bir saattir yiyorsunuz".
Ressam "Bir dakika değil, 60 yıl ve bir dakika" diye
karşılık
verir.
Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Süper Beynin tarifi gibi bir şeydir bu hikaye. Bir dahinin
birkaç dakikada yapabileceği işi, herhangi biri bir ömür
boyu gerçekleştiremez. Çünkü dahinin beyni melekelerle
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hareket eder. Beyin o işi o şekilde yapmaya alışmıştır ve
bu alıştırma bazen yıllar alır. Düşünmeyi, doğru
düşünmeyi öğrenme gibi bir durumu bile öğrenmek bir
sanattır. Yazarın biri bir kitabı 20 yılda yazmakla övünür.
Bu yanlıştır. Önemli olan 20 yıl vererek, birkaç dakikada
bir makaleyi yazacak derinlikte olmaktır.
Buna benzer başka bir hikaye vardır;
“Fabrikanın birinde önemli bir makine bozulmuş. Bütün
mühendisler bakmış ama arızayı bulamamış. Sonra bir
“usta” çağırmışlar. Usta gelip makineyi incelemiş ve
elindeki çekiçle makinenin bir yerine hafifçe vurmuş ve
makine çalışmaya başlamış.
Ücreti sorduklarında, 1100 lira istemiş. İtiraz etmişler.
Birkaç dakikalık bir iş için, çekiçle bir vuruş yapmak için
bu kadar para istenir mi’” diye sorduklarında. 100 lirayı
çekiçle vurduğum için 1000 lirayı da çekiçle nereye
vuracağımı bildiğim için.” İstiyorum demiş.
Siz acaba çekiçle nereye vuracağınız biliyor musunuz’ Sizi
her çekiç sahibinden farklı yapacak olan çekiçle nereye
vuracağınızı bilmektir. Bir işi birkaç dakikada yapabilmek
için
belki
bir
ömür
vermek
gerekir.
AZİM
Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir karateci olmaktı.
Fakat ailesi buna izin vermezdi. Bir gün talihsiz bir kaza
sonucu çocuk sol kolunu kaybetti. Ailesi çocuğun
moralinin çok kötü olduğunu görünce ona bir karate
hocası tuttu. Hoca ilk dersinde çocuğa karsısındakini sağ
koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Hatta ikinci,
üçüncü ve sonraki bütün derslerde hep aynı hareketi
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yapıyorlardı.
Çocuk bir gün hocasına "hocam ben çok sıkıldım, artık
başka hareketlere geçsek" dedi. Hoca ise bunu kabul
etmeyerek dünyada bu işi en hızlı yapan kişi olmadıkça
bitirmeyeceğini söyledi. Çocuk o kadar hızlanmıştı ki,
hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden yere
vuruyordu. Bir gün hoca elinde bir kağıtla geldi kağıtta
çocuğun gençler karate şampiyonasına katılabileceği
yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Ertesi gün salonda ilk
rakibinin karşısına çıkacakken heyecanla hocasına sordu,
"hocam bu iş nasıl olur’ Ben sadece tek hareket
biliyorum kesin kaybederim". Hocası ise "sen sadece
hareketi yap" cevabını verdi. Çocuk ringe çıktı ve
hareketiyle rakibini eledi. Hatta tek hareketle finale
kadar çıktı. Finalde karşısında kendisinin iki katı birisi
vardı. Önce çok korktu ama gene bildiği hareketi yaparak
son rakibini de yendi ve şampiyon oldu.
Sevinçle hocasının yanına koştu ve sordu "hocam nasıl
olur, anlamıyorum, sadece bir hareket biliyorum, tek
kolluyum
ve
şampiyon
oldum".
Hocası çocuğa baktı ve dedi ki, "senin yaptığın hareket
karatedeki
en
zor
hareketlerden
biridir.
..
Ve bir tek savunması vardır o da, rakibin sol kolunu
tutmak".
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Bu duruma beynin “metrik koşullanması” diyebiliriz. Bu
durum Osmanlı tokatçılarının durumuna benzer. Sürekli
aynı çalışmayı yaparak beynin o alanda çok güçlü bir
enerji vermesini sağlayabiliriz. Bundan dolayı “Hafıza”
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konusunda bir çok hatırlama teknikleri vardır. Ancak
başka konularda da bu tür melekeler geliştirilebilir.

İŞSİZ
TEMİZLİKÇİ
İşsizin biri, temizlik isleri için Microsoft'a başvurur. İnsan
Kaynakları, bir ön görüşmenin ardından test (yeri
temizlemek) yaparlar ve "işe alındın, elektronik posta
adresini ver, sana başvuru formunu göndereyim,
aynı zamanda, işe başlamak için geleceğin günü
bildiririm" der. Adam çaresiz, bilgisayarının, dolayısıyla
elektronik posta adresinin olmadığını söyler. İnsan
Kaynaklarından, onun adına üzüldüklerini, fakat
elektronik posta adresin yoksa, kendisinin de
varolmadığını ve kendisi de olmadığı için işe
alınamayacağını söylerler. Adam umutsuzca, ne
yapacağını bilmeden, cebinde sadece 10$ ile çıkar. Ve bir
markete girerek 10 kiloluk bir kasa domates alır. Kapı
kapı dolaşarak, 2 saat içersinde sermayesini ikiye katlar.
İşlemi birkaç kez daha tekrar eder ve aksam eve
döndüğünde 60$'ı vardır. Ve bu şekilde yaşayabileceğini
anlar, her sabah erkenden evinden çıkar ve aksam geç
saatlere kadar çalışır ve her gün parasını üçe, dörde
katlar. Az bir zaman sonra, bir el arabası alır, bunu bir
kamyonla değiştirir ve bir süre sonra artık, birçok araçtan
oluşan
bir
nakliye
şirketi
sahibidir.
5 sene geçer, adamımız Birleşik Devletlerin en büyük
gıda nakliye şirketlerinden bir tanesinin sahibidir artık.
Artık ailesini ve geleceğini düşünmektedir ve hayat
sigortası yaptırmaya karar verir. Bir sigorta şirketini arar,
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kendine uygun bir plan seçer ve konuşma biterken,
sigortacı, teklifi gönderebilmek için adamın elektronik
posta adresini ister. Adam elektronik posta adresinin
olmadığını söyler "Şaşırtıcı, der sigortacı, elektronik
posta adresiniz yok ve bu hanedanlığı kurabildiniz,
düşünün, ya bir de elektronik posta adresiniz olsaydı."
Adam
düşünür
ve
şu
cevabı
verir:
-

Microsoft'ta

temizlikçi

olurdum!!

Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Bunun tersi olan bir başka hikaye var. Yoksul adamın biri,
aynı şekilde muz alıp satar, birkaç hafta sonra bir haber
gelir. Uzaktaki amcası ölmüş ve ona büyük bir servet
bırakmıştır. O da servetini bu şekilde açıklar.
Ama diğer bir kapısı daha var bu hikayenin;
Alışılmış olandan uzaklaştırıldığımız zaman panikleriz.
Çünkü düzen, konfor ve rahatlık beynin ataletini uzatır.
Düzenli bir iş, düzenli gelir, düzenli ilişki, vesaire.
Birdenbire bunlardan biri eksildiği zaman. İş kaybı, gelir
kaybı, ilişki kaybı, kendimizi boşlukta buluruz. Bunun
nedeni o yeni koşul için beynin uzun zamandan beri yeni
bir enerji üretmemiş olmasıdır. Hazırlıklı değildir.
Durumu kurtarabilmek için en yakın sisteme yapışır. Bu
da genellikle bunalım olur. O sıralarda, yani yeni durum
için beynin gerekli olan enerjiyi üretmediği için kendimizi
boşlukta hissederiz. Böyle durumlarla karşılaşmamak
için, böyle durumların kendi üzerimizde olmasa bile
başkalarının üzerinden simülasyonunu gerçekleştirerek,
beynin bu tür duyguları daha önceden tanımlamasını
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sağlamalıyız. Yani, bu tür kayıp olayları ile karşılaşan
kişilerle empati yapmak gereklidir. Onlara yardım
ederken, onları anlamaya çalışırken, beyin durumu
tanımlar ve kendisi ileride böyle bir durumla
karşılaştığında “el alışkanlığı” olur.
ARKADAŞ
Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker, en iyi
arkadaşının az ileride kanlar içinde yere düştüğünü
gördü. İnsanın başını bir saniye bile siperin üzerinde
tutamayacağı ateş yağmuru altındaydılar. Asker teğmene
koştu
ve:
- Teğmenim. Fırlayıp arkadaşımı alıp gelebilir miyim’..
Delirdin
mi’
der
gibi
baktı
teğmen...
- Gitmeye değer mi’. Arkadaşın delik deşik olmuş. Büyük
olasılıkla ölmüştür bile.. Kendi hayatını da tehlikeye atma
sakın..
Asker ısrar etti ve teğmen "Peki " dedi.. "Git o zaman.."
İnanılması güç bir mucize. Asker o korkunç ateş yağmuru
altında arkadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı ve koşa koşa
döndü. Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Teğmen,
kanlar içindeki askeri muayene etti.. Sonra onu sipere
taşınan
arkadaşına
döndü:
- Sana değmez, hayatını tehlikeye atmana değmez,
demiştim.
Bu
zaten
ölmüş..
Değdi
teğmenim,
dedi
asker..
- Nasıl değdi’ dedi teğmen. Bu adam ölmüş görmüyor
musun’..
- Gene de değdi komutanım. Çünkü yanına ulaştığımda
henüz sağdı.. Onun son sözlerini duymak, dünyaya
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bedeldi benim için.. Ve arkadaşının son sözlerini
hıçkırarak
tekrarladı:
- Mehmet!.. Geleceğini biliyordum!.. demişti arkadaşı...
Geleceğini
biliyordum..
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Sizin beyniniz, siz ona gerçekten de ihtiyaç
duyduğunuzda, her şeye rağmen gelecek mi, yoksa
kilitlenecek mi’ Sıradan insanların beyni genelde “panik”
ortamında kilitlenir. Çünkü onun sahibi onu o modelde
beslememiştir. Hayal gücü, prensip ve ilkeler bütünlüğü
çoktur. Çünkü modern insan daha çok aralara sıvışmak,
uyaroğlu olmaz, taviz vermek gibi kötü huylara sahiptir.
Ancak ilkeli insanların beyinleri, bu tür asil bir enerji
üretebilir.
Eskiler ne der’ Yediğin neyse sen de osun.” Bunun
açıklaması şudur. Beyni ne ile beslerseniz o da o şekilde
biçimlenir, tepkileri o şekilde gelişir. Beyin, temel olarak
pşiden yani bilinç düzleminden beslenir. İnsanın “ilke” ile
ilişkisi, çıkarlar karşısında gevşiyorsa, beyin de laçkalaşır.
Bu durumla ilgili şöyle bir espri vardır;
Adamın bir arkadaşına ben kraliçe ile beraber olurum
demiş, iddialaşmışlar.
Adam kraliçeye size 100 pound versem benimle beraber
olur musunuz’ Diye sormuş.
Kraliçe köpürmüş; Sen beni ne sanıyorsun.
O halde 10 milyon pound versen olur mu’
Kraliçe düşünmeye başlamış, “olabilir” demiş.
Sonra adam fiyatı kırmış.

149

Kraliçe yine köpürmüş; sen beni ne sanıyorsun’.” Diye bir
daha köpürmüş.
Adam, “Ne olduğunu anladık da, pazarlık yapıyoruz.”
Demiş.
İşte ilke denilen şey böyle bir şeydir; teklif edilen fiyat ne
olursa olsun, doğru bildiğinden şaşmamaktır. Çoğu insan,
köşe yazarı, atar, tutar büyük laflar eder. Ama bir gün
büyük bir teklif geldiğinde, eski söylediklerinin üzerine
tükürür, teklifi kabul eder. Bunların sayısı çoktur. Bir
insan kendine saygı duymuyorsa, ilkesi yoksa, beyin de
saygı duymaz ve aşağılık bir şey gibi davranır. Sizin
beyniniz
acaba
nasıl
çalışıyor’

OSMAN
EFENDİ
Osman Efendi bir sabah müthiş bir baş ağrısıyla uyanır.
İlaç alır, geçmez. Bir iki gün bekler, ağrı devam eder.
Doktor çağrılır. Doktor muayene eder, ağrı kesiciler verir,
gider. Lakin Osman Efendinin baş ağrısı artarak
sürer.Üstüne üstlük baş ağrısı yanı sıra gözleri de
yaşarmaya baslar.Başka doktorlar çağrılır... Osman
Efendi Uşak'ın ileri gelenlerindendir, ağrıyı kesene servet
vaat eder. Doktorların hiçbiri ağrıyı durduramadığı gibi
sebebini de bulamaz. Ev halkı birbirine karışır, baş
ağrısından geceleri uyuyamayan Osman Efendiyi
İstanbul'a götürmeye karar verirler. İstanbul'da en iyi
doktorlar
seferber
olur.
Röntgenler, beyin tomografileri çekilir, testler yapılır...
Görünüşe bakılırsa Osman Efendi turp gibidir. Oysa
150

dayanması gittikçe zorlaşan baş ağrısı ve gözyaşları
hayatı çekilmez hale getirmiştir. Ağrı kesici iğnelerle zor
ayakta duran Osman Efendi bu defa da apar topar
yurtdışına götürülür. O devirde Amerika değil İsviçre
moda, Zürih'e gidilir. Haftalarca hastanede kalınır,
onlarca profesör konsültasyon yapar, testler tekrarlanır.
Sonuç: Osman Efendiye teşhis konulamaz. Artık yerinden
kalkamayan Osman Efendiye ağrı kesici iğneler verilir,
ülkesine dönüp "dinlenmesi", daha doğrusu son
günlerini -evinde- geçirmesi tavsiye edilir. Osman Efendi
bitkin, aile perişan. "Kader" denilir, Uşak'a dönülür.
Osman Efendi yayla evinde bir odaya yatırılır ve ağrı
kesici iğnelerle ölümü beklemeye başlar. Bir gün,
hastanın keyfi gelsin diye, Osman Efendinin eski berberi
Berber Mehmet çağrılır. Berber yataktan kalkamayan
Osman Efendiyi tıraş ederken, adamcağız derdini anlatır
ve ölümü beklediğini söyler. Berber Mehmet bir an
düşünür. "Beyim’" der, "Sakın sizin burnunuzda kıl
dönmüş olmasın" Bir bakar, "Hah işte der. "Kıl dönmüş."
Osman Efendinin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın
çantasından cımbızı kaptığı gibi kılı çeker. Ev halkı Osman
Efendinin köyü ayağa kaldıran çığlığıyla odaya koşar.
Berber Mehmet, Osman Efendinin elinden zor alınır ve
cımbızın ucunda tuttuğu yirmi santimlik kılla kapı dışarı
edilir. Osman Efendinin kanayan burnuna pansumanlar
yapılır, kolonyalar koklatılır ve yaşlı adam tekrar yatağına
yatırılır. Ertesi sabah Osman Efendi aylardır ilk defa rahat
bir uykudan uyanır. Gözlerinin yaşarması geçmiştir. Baş
ağrısından ise eser kalmamıştır. Dönen kılın sinire
yürüyüp gittikçe uzayarak dayanılmaz ıstıraplara yol
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açtığını doktorlar ancak o zaman keşfeder. Çözümün bu
kadar basit olabileceği kimsenin aklına gelmemiştir.
Sapasağlam ayağa kalkan Osman Efendi, Berber
Mehmet'i çağırtır ve ona bir servet bağışlar.
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Yorum bu hikayeyi yazanla ilgili. Neden ötekileştirdiğimiz
insanlara “efendi” şeklinde, hafif küçümseyici, ayrıştırıcı
isimler veririz. Kapıcıları çağırırken de “Ahmet efendi”.
Ahmet, desek olmaz, fazla samimi olur. Kapıcı bizim
arkadaşımız değildir, kapıcının yaşı da büyükse, bizden
öteki bile olsa bizden yaşlıysa ona sadece adı ile hitap
edemeyiz. “Osman bey” diyemeyiz, çünkü biz sadece
kendimizle eşit gördüklerimizle, üstün gördüklerimize bu
şekilde hitap ederiz. “Efendi” kelimesi uygun bir
kelimedir. Peki, bu durum “Osman efendinin” umurunda
mı’ Değil. O sadece bir kapıcı, o siz ona ne derseniz deyin
aldırmaz. İşte beyin de böyle çalışır. O paradigma orda
durdukça, o sadece sizin için bir “kapıcı” olacaktır.
“Osman efendi.” Eğer siz onu başka bir paradigmaya
yerleştirince o da o paradigma ile çalışacaktır.
Beyninizin Osman efendi, Ahmet Efendi gibi “kapıcı” mı
olmasını yoksa, onun bir beyefendi olmasını mı
istiyorsunuz. Toparlarsak ilkesizlik beyni kendine
yabancılaştırır.
BİR
KÜÇÜK
TEBESSÜM
Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu
gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine
sebep oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine
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yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı.
Hemen bir not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o
kadar keyiflendi ki, her öğlen yemek yediği lokantada
garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız ilk defa
böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı
paranın bir parçasını her zaman köşe basında oturan
fakir adamın şapkasına bıraktı. Adam öyle ama öyle
minnettar oldu ki. İki gündür boğazından aşağı lokma
geçmemişti.
Karnını ilk defa doyurduktan sonra, bir apartman
bodrumundaki tek odasının yolunu ıslık çalarak tuttu.
Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titresen köpek
yavrusunu görünce, kucağına alıverdi. Küçük köpek
gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Sıcak
odada sabaha kadar koşuşturdu. Gece yarısından sonra
apartmanı dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu.
Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki,
önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman halkı.
Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere olan
yavrularını
kucaklayıp,
ölümden
kurtardılar.
Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan
bir
tebessümün
sonucuydu.
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Buna kelebek etkisi diyebiliriz. Bu şekilde davranırsanız,
yani beyninizi farklı durumlarla tanıştırırsanız, beyninizde
kendi içinde bir kelebek etkisi yaşar. Yani ne yapacağız;
Alışkanlıklarımızı
değiştireceğiz.
Yapmadıklarımızı
yapacağız. İşe değer vermediğimiz insanlara değer
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vermekle

başlayabiliriz.

GERÇEK
SEVGİ
Bir gün sormuşlar ermişlerden birine: "Sevginin sadece
sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark
vardır’" Bakın göstereyim demiş, ermiş. Önce sevgiyi
dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak onlara bir
sofra
hazırlamış.
Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak
çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen
bir metre boyunda kaşıklar. "Ermiş bu kaşıkların ucundan
tutup öyle yiyeceksiniz" diye bir de şart koymuş. Peki
demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne’
Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan
götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar
beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar sofradan.
Bunun üzerine şimdi demiş ermiş, sevgiyi gerçekten
bilenleri çağıralım yemeğe. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgi
ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu
defa. "Buyurun" deyince, her biri uzun boylu kaşığını
çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki kardeşine uzatarak
içirmiş.
Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek
kalkmışlar sofradan işte demiş ermiş, 'kim ki gerçek
sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse, o
aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o
da kardeşi tarafından doyurulacaktır şüphesiz ve şunu da
unutmayın, gerçek pazarında alan değil, veren
kazançtadır daima.
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Bu Hikayenin Kıssasınız Yorumu;
Beyin ve bilinç, irade bütünlüğünün sağlanması, ilişkiler
ve etki-tepki durumları şeklinde bir yargı geliştirebiliriz.
Siz karşınızdakini doyurmazsanız, yani beyin bilinç
tarafından beslenmezse, beyin de bilinci ve iradeyi
beslemez. İpin ucu, bilincin elinde olduğu için ilk hareketi
siz yapmalı ve bu kitabın ve başka Hafıza kitaplarının
içinde yazılanları dikkate alarak çalışmaya başlamalısınız.
ARMAĞAN
BİR ZAMANLAR, ülkelerden birinin kralı, sürekli birbiriyle
kavga eden, geçimsiz üç oğlunu ülkesinin üç ayrı
kesimine
yollamış
ve:
"Bana en değerli armağanı getiren kim olursa, tahtımı
ona
bırakacağım"
demiş.
Kardeşlerden biri, ülkenin gizemli doğu kısmında, halı
tüccarları arasında bulmuş kendisini. Gücünü göstermiş.
Bileğinin hakkıyla, bir uçan halı sahibi olmuş.
Öbür kardeş ise düelloda kılıcını konuşturmuş ve babası
için gizemli bir dürbün kazanmış. Bu öyle bir dürbünmüş
ki, sahibinin istediği yeri ve kişiyi gösteriyormuş.
Usta bir ok atıcısı olan en küçük kardeş ise, gittiği yerde
bir ustalık sınavından geçmiş. Becerisini görmek üzere,
bir çocuğun başının üzerine koydukları elmayı vurmasını
istemişler. Başarırsa, 'hayat elması'nı kazanacakmış. Bu
elma, her derde devaymış, her hastalığı iyileştirirmiş. En
küçük kardeş, çocuğu da vurabilirim korkusuyla kan ter
içinde kalsa da, elmayı kazasız belasız tam ortasından
vurmayı
başarmış.
Bu
sefer,
kendisine:
155

"O kadar ustaysan, çocuğun başı üzerindeki elmayı
gözlerin kapalıyken vur ki hayat elmasını kazanasın"
demişler.
En küçük kardeş düşünüp taşınmış, vazgeçmiş oku
atmaktan. Neticede, işin ucunda bir çocuğun hayatı
varmış.
Bunun
üzerine,
çevresindekiler:
"Tam kaybettiğini sanırken kazandın" demişler. "Her ne
pahasına olursa olsun kazanmak istemedin. Hayat elması
artık senin."Küçük kardeş de, babası için bu değerli
elmayı
yola
koyulmuş.
Üç kardeş, ülkelerine dönmek için önceden konuşup
sözleştikleri yerde buluşmuşlar. Bir araya geldiklerinde,
babaları için aldıkları hediyeyi birbirlerine göstermişler.
Kardeşlerden biri, övünerek dürbünü göstermiş. Hepsi
merakla dürbüne bakıp saraylarını görmek istemişler. Bir
de bakmışlar ki, babaları ölüm döşeğinde.
Hemen nasıl gideceklerini düşünmüşler. Büyük kardeş,
uçan halısına buyur etmiş onları. Saraya vardıklarında
ise, babaları en küçük kardeşin verdiği hayat elmasını
yiyerek
iyileşmiş.
Böylece, üç geçimsiz kardeş yalın bir gerçeği anlamışlar:
Birlik olmak, ayrılmaktan iyidir.
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Hayat karşılaşmalar, sınavlar, kararlar, seçimler ile
ilgilidir. Hayat süreçlerden ibarettir, bir süreç başlar ve
yeni bir karar aldığımızda ya da seçimde
bulunduğumuzda "kader" makinesi yeniden kurulur, yeni
baştan başka bir paradigma içinde dönmeye başlar.
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Bir kaderimiz var, ucu ve sonu belli. Ancak bu durum
sadece o seçkinin yapıldığı an geçerlidir. Eğer ömrünüzün
sonuna kadar başka hiçbir tercih yapmazsanız bu durum
geçerli olacaktır.
Günah işleyen bir insan günah işlemiştir, ondan sonra bu
günah ile ilgili sonuçlar olmaya başlar. Çünkü o sistem o
kişinin tövbe edeceğini hesaba almaz, ta ki tövbe edene
kadar. Yani töbve etmek fark yaratır. Aynı dua etmek
gibi. Günah işleyen iki kişinin biri tövbe ettiğinde onun
için yeni bir süreç başlar. Ya tövbesi kabul edilir, ya da
edilmez. Ama her halükarda o kişi tövbe etmiş kişi
sürecini yaşamaya başlar. Diğeri ise tövbe etmemiş
kişidir.
Bu örneği güncel hayata uygularsak; Bir kabahat işlemiş
kişi, kabahat işlemiştir, sonrasında ise özür dilediğinde ve
bağışlandığında o artık bağışlanmış kişidir. Yani beyin her
süreci farklı algılar. Özür dileyen ve bağışlanan bir
insanın huzurunun beyninin üzerinde doluşturduğu
enerji farklıdır, diğeri farklıdır. Bunu iyilik yapmak, iyi
şeyler yapmak, olumlu düşünmek ve tam tersi, olumsuz
şeyler yapmakla ilişkilendirebiliriz.
Fark Etmek
Çelimsiz, küçük bir kız çocuğu sokağın köşesine oturmuş;
yiyecek, para, ya da alabileceği herhangi bir şey için
dileniyordu. Üzerinde yırtık pırtık giysiler vardı. Yüzü
gözü ise kir içindeydi. Çocuğun perişan bir hali vardı.
Kız dilenirken, sokaktan genç, sağlıklı, zengin görünümlü
bir adam geçti. Kızı fark etmişti. Ama, belli etmemek için,
dönüp bir daha bakmadı. Geniş ve lüks evine, konfor
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içinde yaşayan ailesinin yanına geldiğinde, çok güzel
hazırlanmış bir akşam sofrası onu bekliyordu. Fakat, az
sonra, gördüğü o dilenci kız aklına takıldı yeniden.
Duyguları bir şeylere itiraz ediyordu. Sonra, kolay yolu
tercih etti ve itirazlarını Allah'a yöneltti. Böyle
durumların var olmasına izin veren O değil miydi’
İçin
için,
O'na
karşı:
"Böyle bir şeyin olmasına nasıl müsaade ediyorsun’
Neden o küçük kıza yardım için bir şeyler yapmıyorsun’"
diye yakınmaya başladı. Biraz sonra, ruhunun
derinliklerinden
gelen
şu
cevabı
işitti:
"Yaptım. Seni yarattım!"
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Yorumu çok kolay. Hangi konumda olursan ol, siz sadece
bir enerjisiniz ve mutlaka bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir
nedeniniz var. Hiçbir şey boşuna değildir.

ÇİFTÇİNİN KARISI
Bir çiftçinin karısı, senelerce en ufak bir şikayette
bulunmadan ev işi görmüş, yemek pişirmişti.
Bir gün sofraya ineklere yedirilen ve yemek artıkları ile
bolca sudan yapılan koca bir tas yal koydu.
Başta kocası olmak üzere, çoluk çocuk herkes bir anda
bağırıp çağırmaya başladılar. Onların bağırmalarını bir
süre dinleyen kadın, ellerini belinin üzerine koyup,
öfkeyle
yüzlerine
baktı
ve
şöyle
dedi:
"Neden kızıyorsunuz’ Şu kadar senedir, sizden yemekle
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yal arasındaki farkı anladığınızı gösteren en ufak bir söz
duymadım ki!"
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
İşte aynı beyin de böyle davranır. Ona saygılı
duymazsanız o da size saygı duymaz. Belki de onu çok sık
kullanmıyorsunuzdur,
verdiklerini
yeterli
görüyorsunuzdur. Ama bir matematik sorusunu
çözmenin gerektiğinde nasıl da panik içindesiniz. Çünkü
hiçbir fikriniz yok. O yönde bir bilgi deposu oluşmamış
beyinde. O ne yapsın. Siz ona hiç teşekkür edip, onun da
ihtiyaçları olabileceğini düşünmediniz ki; belki de beyni
geliştiren yiyecekler, içecekler, hafıza teknikleri ve daha
nice şeyler. Onu bunlardan eksik bıraktınız. O ne yapsın.
Bir gün “tamam” diyecek, bu kadar yeter. O zaman bir
televizyonun başında günde 10 saat geçirmeye
başlayacaksınız. Başkaları da sizin tabiriniz ile “malı
götürecek”. Bilinç ve irade sizin elinizde, beynin
kontrolünde değil. Onu beyninizi beslemek için kullanın.
İstek, istem ve arzu oluşturmak bilincin ve iradenin işidir.
Bu talebi oluşturmazsanız beyniniz gelişmez. Zor
şeylerden hoşlanmaya başlarsanız beyniniz için olur.

RESİM
Günlerden bir gün, halkı tarafından çok sevilen bir kral,
huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül
vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır.
Günlerce çalışır, birbirinden güzel resimler yaparlar.
Sonunda
eserleri
saraya
teslim
ederler.
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Tablolara bakan kral sadece iki resimden hoşlanır.
Resimlerden birinde sükunetli bir göl vardır. Göl, bir ayna
gibi, etrafında yükselen dağların görüntüsünü
yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar
gökyüzünü süslemektedir. Resme kim baksa, onun
mükemmel bir resim olduğunu söylemekten kendini
alamaz.
Diğer resimde de dağlar vardır. Ama, engebeli ve çıplak
dağlar... Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar
boşanmakta, şimşekler çakmaktadır. Dağın eteklerinde
ise köpüklü bir şelale çağlamaktadır. Kısaca, resim hiç de
huzurlu
gözükmemektedir.
Fakat, kral resme bakınca şelalenin ardında,
kayalıklardaki çardaktan çıkan minnacık bir çalılık görür.
Çalılığın üstünde, anne bir kuşun örttüğü küçük bir kuş
yuvası gözükmektedir. Kulakları sağır eden bir gürültüyle
akan suyun orta yerinde, anne kuş yuvasını kurmakla
meşguldür.
Harika
bir
huzur
ve
sükun
örneği...
Ödülü ikinci resim kazanır. Kralın açıklaması şöyledir:
"Huzur, hiçbir gürültü veya sıkıntının olmadığı yer demek
değildir. Huzur, bütün bunların içinde bile, kalbimizin
sükun bulmasıdır
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Yorumlamaya gerek olmayan bir durum aslında. Değerli
olan zor olandır. Bütün bilgeler her zaman meşakkatli
yolları önermiştir. Dahası modern toplumun bilim
adamları da aynı öneride bulunur. Bunun İngilizce’deki
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karşılığı “Challenge”dir yani karşı koymak, mücadele
etmektir. Bir diğer adı da KARŞILAŞMA’dır.
Yani bu kitabın başlığını kendinize destur etmeniz
gerekmektedir.
Karşılaşmalardan çekinmeyin, her yeni bir karşılaşma,
aynı kas geliştirmek için ağırlık kaldırmaya benzer. Her
psişik sorunla mücadele girişimi arkasında gelişme
getirir. O zaman koşmanız gerektiğinde koşabilirsiniz.
KARGA
Bir zamanlar çok susamış bir karga vardı. Su bulabilmek
için uzun bir yol aldı ve hayli yoruldu. Ansızın, yerde
büyükçe bir sürahi gördü. Alçaldı ve sürahinin dibinde bir
miktar
su
olduğunu
gördü.
Fakat,
gagası
suya
yetişmedi.
"Bu suya ulaşmam şart" diye gak'ladı. "Daha uzağa
uçamayacak kadar yorgunum. Ne yapmam lazım’
Buldum!
Sürahiyi
yana
çevirmeliyim."
Kanatlarıyla sürahiye vurmaya başladı. Fakat sürahi çok
ağırdı.
Hareket
ettiremedi.
Sonra,
bir
süre
düşündü.
"Şimdi buldum" diye sevinçle söylenmeye başladı.
"Sürahiyi
kırıp,
dökülen
suyu
içeceğim."
Gagası, pençesi ve kanatlarıyla sürahinin üstüne atladı.
Ama
kıramadı.
Sürahi
çok
sertti.
Zavallı karga, durdu ve biraz dinlendi. Etrafta bir sürü
küçük taş vardı. Onları tek tek toplayıp sürahiye
fırlatmaya başladı. Taşlar sürahiye doldukça, sürahinin
dibindeki su, daha yukarı çıkmaya başladı. Sonunda, su,
içebileceği
seviyeye
çıkmıştı.
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Kana
kana
suyu
içerken:
"Her zorluğun bir çaresi vardır" diye düşünüyordu.
"Yeter ki, arayalım."
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Beynin gelişmesi de aynı bu şekilde olur. Artık hayattan
kaçmak yerine, hayatın karşısına geçip sorgulamak
gerekir. Her şeyi sorgulamak objektif olmak, eksiklikleri
görmek. Sonrasında ise beyin enerjisi gelecektir.
KURBAĞA
Bir kurbağa sürüsü ormanda yürürken, içlerinden ikisi bir
çukura düştü. Diğer bütün kurbağalar çukurun etrafında
toplandılar. Çukur bir hayli derindi ve arkadaşlarının
zıplayıp dışarı çıkması mümkün gözükmüyordu.
Yukarıdaki
kurbağalar,
boşuna
uğraşmamalarını
söylediler
arkadaşlarına:
"Çukur çok derin. Dışarı çıkmanız imkansız.
"Ancak, çukura düşen kurbağalar onların söylediklerine
aldırmayıp çukurdan çıkmak için mücadeleye devam
ettiler. Yukarıdakiler ise hala boşuna çırpınıp
durmamalarını, ölümün onlar için kurtuluş olduğunu
söylüyorlardı.
Sonunda kurbağalardan birisi söylenenlerden etkilendi
ve mücadeleyi bıraktı. Diğeri ise çabalamaya devam etti.
Yukarıdakiler de, çırpınıp durarak daha çok acı çektiğini
söylemeyi
sürdürdüler.
Ne var ki, çukurdaki kurbağa son bir hamle daha yaptı,
bu kez daha yükseğe sıçramayı başardı ve çukurdan çıktı.
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Çünkü, bu kurbağa sağırdı. O yüzden, arkadaşlarının ümit
kırıcı sözlerine kulak asmamıştı...
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Beyin öyle bir hale getirilmeli ki; bir filtre ile kendisini
frenleyecek algılamaları süzmeli. Gündelik hayatımızda
bizi çaresizliğe iten o kadar çok ters uyaran var ki; insan
ister istemez çeşitli konularda başkalarının etkisinde
kalarak istemsiz bir şekilde yanlış seçimler yapıyor.
Filtrenin oluşturulmasında ilkelerin belirlenmesi,
hedeflerin ve amaçların şekillenmesi gerekmektedir. Bu
durum ısmarlama bir ceketin dikilmesine benzer; yani
herkesin ölçüsü farklı.
Çeşitli verilerin ve donelerin yardımı ile siz kendi
ölçüleriniz oluşturmalı ve filtreleri yapmalısınız. Kurbağa
sadece sağırdı. Ya siz ne kadar sağırsınız, yani yeri
geldiğinde nelere sağır kalmanız, neleri duymazlıktan
gelmeniz ve neleri algılamaktan kaçınmanız gerektiğini
biliyor musunuz’
Bir yerden başlamak gerekli.
BİLGENİN DERSİ
Bir bilgenin ders halkasının müdavimlerinden biri, nice
seneler sonra, halkayı terk etmişti. Haftalar aylar geçip
adam ortalarda gözükmeyince, bilge kişi kendisini
ziyarete
karar
verdi.
Mevsim kıştı, adam evde yalnızdı ve evin salonundaki
büyük ocakta gürül gürül odun yanıyordu.
Bilgenin kendisini niye ziyaret ettiğini tahmin eden
adam, üşümüş olan bilgeyi ocağın başına davet etti,
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kendisi de bir şeyler ikram etmek için mutfağa yöneldi.
Ocağın yanı başına oturan bilge, gelen ikramı kabul etti,
fakat adama hiçbir şey demedi. Sanki adam evde
yokmuş, sanki kendi evinde tek başına oturuyormuş
gibiydi. Bütün dikkatini ocağa vermiş gözüküyordu.
Bilge, birkaç dakika sonra sonra maşayı aldı, iyice köz
haline gelmiş odunlardan birini ocağın bir kenarına
koydu. Sonra minderine oturdu. Hala bir şey
söylemiyordu.
Kenara konmuş olan közün ateşi yavaş yavaş azaldı,
sonra da söndü. Odada çıt çıkmıyordu. İlk baştaki
selamlama hariç, bir kelime bile konuşulmuş değildi.
Bilge, gitmeye hazırlanırken, sönmüş közü aldı ve
yeniden ateşin ortasına koydu. Köz, ateşle ve yanan
odunların
ısısıyla
çabucak
parladı.
Bilge ayrılmak için kapıya yöneldiğinde, ev sahibi:
"Sebeb-i ziyaretinizi anlıyorum" dedi. "Ateş dersiniz için
de teşekkür ederim. Bundan sonra sohbetlerinizi hiç
aksatmayacağım
Bu Hikayenin Kıssasının Yorumu:
Bu hikayede birlikte olmanın gücünden bahsediliyor.
Bilginin merkezinden ne kadar uzaklaşırsak, o kadar cahil
kalırız türünde bir şey. Bu durum beyin için de gereklidir.
Onu “Karşılaşmalar”dan ne kadar uzak tutar ve konfor
durumuna itersek o o kadar zayıf düşer. Beyni bilgilerle
beslememiz gereklidir ve bilginin güneşi de
karşılaşmalardır.
Karşılaşmalar içim durumların yaratılması gerekir.
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Örneklersek: Biz gerçekten de beş yaşındaki bir çocukla
konuşabilir, onun iç dünyasını ve algılama metaforlarını
anlar mıyız. İsterseniz deneyin. Ne kadar farklı dünyalara
ait olduğunuz anlayacaksınız. Bunu değişik objelerle
deneyin. Hatta durumlarla deneyin; saatlerce yağmur
altında yürümek, soğuk suda yıkanmak gibisinden sayısız
örnek sizi sıra dışı deneyimlere itecektir. Ve biz bunlara
karşılaşmalar demekteyiz
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AKIL OYUNLARI- BEYNİ GELİŞTİREN BİR KURGU
DERİN VADİ
Bir gezi gurubu Derin Vadi’ye girer. Yanlarında bir de gezi
rehberi vardır. Tamamı büyük kentlerden gelmiş olan 33
kişilik bu gezi gurubunda çiftler, arkadaş gurupları ve tek
insanlar da vardır.
Gurup Derin Vadi’ye girdikten sonra yolunu kaybeder ve
çıkış yolu bulamaz. Başlarındaki rehber de dahil hiç biri
ne yapacaklarını bilememektedir. Bir nehir kenarına
daha önceden birileri tarafından yapılmış ve terk edilmiş
bir çardağın kenarında kamp yaparlar ve o andan
itibaren fenomenel ve inanılmaz olaylar gerçekleşmeye
başlar.
Gurubun bir kısmı çardak kenarında kurtarılmayı
beklerken, diğerleri de yeni çıkış yolları aramak için
ormanlara, tepelere, nehrin kaynadığı yere doğru yola
çıkarlar.
Birbirinden habersiz bu insanları hangi güç ne için oraya,
Derin Vadi’ye getirmiştir’
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Gerçekte bu insanların birbirleri ile gizemli bir bağları mı
vardır’
Bu insanlar nasıl bir deneyim yaşayacaklardır’
Gerçekte insan kendisi midir’ Yoksa, derinlerde,
görünenin altında başka kişilikler mi yatmaktadır’
Gördüklerimiz, göremediklerimizin ne kadarıdır’
Mana alemlerinin kapısı açıldığında neler olacak’
Deryanın içindeki balık deryanın farkına varacak mı’
1. Bölüm “Neden Ben”
İşaretler ve gizemler;
Birinin sırt çantasındaki “LOGO”
Çilingir sofrası ile karşılaşma, kaçarcasına terk edilmiş bir
masa. Yere serilmiş, ileri tarihli 12.12.2012 tarihli bir
gazetenin üzerinde, bir şişe RAKI bardaklar, domates,
peynir, salatalık, iki paket açık paket SİGARA. Gazetenin
üzerinde LOTTo numaraları.
İçlerinden biri bunu fark eder ve lotto numaralarını
gizlice yırtar alır. Aynı kişi, diğerlerine fırsat vermeden
SİGARALARI ve RAKI’yı da alır. Çantasına atar. “Ganimet
der” diğerleri onu yadırgar, küçümser, birbirleri ile
fısıldaşırlar. İçlerinden birileri “kimse var mı” diye bağırır.
Çilingir sofrasının sırrı karanlıktır.
Genel planda gurubu ilerlerken görürüz. Ancak ilk
bakışta gurupla birlikte olduğunu düşündüğümüz,
gerçekte ise, guruptan bağımsız olarak, gurubun
yürüdüğü tepenin alt tarafında kalan yolda yürümekte
olan, guruptan habersiz, gurubun da farkında olmadığı
biri (Seyirci onu guruptan biri sanmaktadır) dallarla
kaplanmış bir ayı tuzağına yakalanır ve çukuru düşer.
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Tuzağa düşmeden önce yerlere atılmış boş SİGARA
paketleri görür ve paketleri takip eder. Son olarak da
birkaç tane dolu SİGARA paketi tuzağın üzerine
yerleştirilmiştir. Kişi paketlere uzanırken tuzağa düşer.
Düşerken çığlık atar. Yukarıdaki gurup çığlığı duyar.
Durup çığlık hakkında konuşurlar. Sonra yollarına devam
ederler. (Seyirci onu guruptan sandığı için, guruptakilerin
neden tepki vermediğini merak eder-sorgular)
Gurup bir ağaca çivilenmiş Ok biçiminde tahta bir levha
görürler. Üzerinde “Fabrika” yazmaktadır.
Birden gurubun karşısına gurubu getiren otobüsün
sürücüsü çıkar. Onlara “Siz gece de geri dönmeyince
mecburen sabah sizi aramaya çıktım. Jandarmaya da
kaybolduğunuzu haber verdim.” Der. Herkes şaşkınlık
içindedir. Herkes saatine bakar, ona, “vadiye gireli
sadece iki saat oldu.” Derler. Saatleri karşılaştırırlar.
Sürücünün saati ertesi günü göstermektedir. Herkes cep
telefonlarına sarılır ve bir yerleri arar. Hepsinden de aynı
sesler gelir, “Bağlantı Yok”. Gurup bu yeni durumu
korku, endişe içinde tartışırlar.
Uzakta bir nehir ve kenarında bir çardak görürler. Oraya
doğru yürürler. Çardak terk edilmiştir. Rehber, “Daha
geçen hafta burası insan doluydu der.”
ÇARDAKTA İŞARETLER VE GİZEMLER vardır.
Onlar, çardağa yerleşmeye çalışırken, hızla hava kararır.
Beyaz bulutlar hızla, siyaha dönüşür. Herkes saatine
bakar. Saatler gündüzü göstermektedir. Ne yapacakları
konusunda tartışırlar. Bu tartışmalar ve konuşmalar
sırasında karakterlerin kişilik özelliklerini de tanırız,
anlarız. Onların kişiliği hakkında kafamızda kanaat oluşur.
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Bu sırada sürücü onların tartışmalarına karışmaz ve
ağaçların arasına karışır ve yürür. Diğerleri tartışırken
Sürücü elinde üzerinde “LOGO” olan büyük bir poşet ile
ağaçların arasından çıkıp gelir. Bu sırada diğerleri yiyecek
kavgası yapmaktadır. Herkes tartışırken o dallar toplar ve
ateş yakar. Poşetin içindekileri çıkarır. Poşetin içinde
yeterince, herkese yetecek kadar yiyecek ve içecek
vardır. Ayrıca SİGARA VE RAKI ve, BİRA VESAİRE) ürünleri
bulunmaktadır. Gurup, ona, “Nereden bulduğu sorar.”
Sürücü, “Tevekkül edince oluyor işte.” Şeklinde belirsiz
bir yanıt verir.
Yemek sırasında ve sonrasında da sürekli tartışma,
suçlama, endişe, korku gibi sıradan insan konuşmaları
yaparlar. Yiyecek paylaşımı, sigara paylaşımı konusunda
karakterleri belli olur. Kimileri paylaşır, kimileri saklar,
kimileri başkasından daha fala yemeye ve içmeye çalışır.
Kimileri yiyecek, içecek, sigara çalar, saklar. Yemek
sonrasında kimileri kurtarılma konusunda umutludur,
kimileri değildir. Herkes kendi karakteri ve kişiliğine
uygun olarak yorumlar yapar, davranışlar sergiler.
Espriler, hikayeler, oyunlar, fotoğraf ve video çekmeler.
Yakınlaşmalar, uzaklaşmalar, hesaplaşmalar da yaşanır.
İç sesleri ve dedikodular ile onların birbirleri hakkında
düşündüklerini ve gerçek hislerini anlarız.
Biri yanında olta getirmiştir. Eğlenmek için oltayı nehre
ata beklemeye başlar. Oltaya “Fabrika” tabelası gelir.
2.Bölüm
Tuzağa düşen adam bir deliği elleri ile büyüterek,
toprağın içinden delikten dışarı çıkar. Elinde küp şeklinde
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siyah renkli bir taş vardır ve taş bir anahtar taştır. Taşın
üzerinde çivi yazıları ile bir şeyler yazmaktadır.
Bu sırada güneş çardaktakilerin üzerine doğar. Gurup
uyanır ama birden manzaranın değiştiğini fark ederler.
Şüphe, endişe ve korku içinde kalırlar. Bazıları her şeyin
aynı olduğunu ileri sürerken, bazıları görüntünün
değiştiğini öne sürer. Bu gizemi tartışır dururlar.
Manzara gerçekten de değişmiştir.
Birden birinin telefonu çalar. Herkes şaşkınlık içinde
telefonlarına sarılır. Alo, efendim sesleri ortalığı sarar.
Biri gerçekten de aranmaktadır. Kız telefonu açar.
Karşısında bir kadın sesi yeni bir CEP TELEFONU PAKETİNİ
TANITMAKTADIR... “Dakikası beş kuruş.......” şeklinde
konuşurken, kız panik içinde kaybolduklarını ve yardım
istediğini anlatmaya çalışır. Ama satıcı sanki otomatmış
gibi onu duymamaktadır. Satıcı kız konuşmasını bitirir ve
telefonu kapatır. Herkes şaşkınlık içindedir. Her biri
telefonları ile bir yerleri arar ama hepsinde de sonuç
aynıdır. “Bağlantı Yok.”
Bu sırada içlerinde biri çantasından bir LAPTOP çıkarır.
Herkes ona şaşkınlıkla bakar. Bulunduğu yerden
internete bağlanmaya çalışır. Başarısı olur.
Sürücü bu sırada masayı kurmuştur ve diğerlerini
kahvaltıya çağırır. Masanın etrafında toplanırlar.
Masanın üzerinde bulunan haşlanmış birkaç yumurtanın
nereden geldiğini kimse sorgulamaz. Yemek sırasında
yine aynı sorunlar yaşanır. Kim daha çok yedi, kim az
yedi. Yiyecek yeterli değildir. Çok yönlü tartışmalar,
çatışmalar devam eder.
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İçlerinden biri çantasından bir TUVALET KAĞIDI çıkarır ve
ağaçların arasında kaybolur.
Bu sırada içlerinden biri oltasını nehre atar. Birkaç balık
yakalar. Balıkları birlikte yerler. Yeni tartışma konusu
kalmak ve gitmek konusundadır.
Gurup dörde ayrılır. (Gurupları şekillenmesi, lider
karakterlilerin diğerlerini etkileme ile ilgili duruşundan
kaynaklanır. Kimin, kimle gittiği, kimin kimle kaldığı
konusunun arkasında büyük bir psikolojik bir sır vardır
gerçekte ve ilerleyen bölümlerde bu sır
“geri
dönüşlerle” açıklanır.
Bir gurup nehrin akıntı yönüne gider. Bir gurup nehrin
doğduğu yere. Bir gurup karşıdaki tepelere, bir gurup da
çardakta kalır.
Nehrin doğduğu yere doğru giden gurup, bir süre sonra
akıntıya kapılmış giden, kıyıdaki çalılara çarpan bir sandal
görür. Sandala ulaşmaya çalışırlar, yine tartışmalar çıkar.
Çatışmalar yaşanır. Bazıları tehlikeli görür. Bazıları daha
cesurdur. Çiftler, erkeklerine suya girmemesi için baskı
yapar. Başkalarının suya girmesini ister. Burada
guruptakilerin olay karşısında aldıkları tavırlar ile
karakter analizleri yapılır.
Sonunda kayığa binmeyi başarırlar. Kayığın içinde RAKISİGARA-ŞARAP-BİRA-KOLA
vesaire
gibi
ürünleri
bulunmaktadır. Gurup sandalın küreklerini akıntının
tersine çekmeye çalışır ama başaramazlar. Akıntı onları
çardağın olduğu yere götürür.
SANDALIN İÇİNDE BAŞKA NELER VAR:
Birkaç şapka, neresi olduğu belli olmayan, yerleşim
yerlerinin tuhaf daha önce duyulmadık isimleri olan bir
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şehir planı- Bir sahne kostümü – bir avcı bıçağı- bir av
tüfeği ve fişekleri – çakmak- kibritler – bir adet işaret
fişeği ile bir fişek tabancası – çok sağlam açılmayan
çivilenmiş bir sandık - hangi ülkeye ait olduğu belli
olmayan bir deste kağıt para – bir ilk yardım çantası – bir
radyo ile bir flat TV ve DİĞER VESAİRELER vardır.
Sandalda üzeri çamur ve kir tutmuş kan izleri de vardır
ama guruptakiler bunun farkına varmaz. İlerleyen
bölümlerde sandaldakinin kan izleri olduğu anlaşılır.
Bu sırada eğer guruptakiler bir süre daha ilerlese, sandalı
almak için durmasa ileride bir minibüsün olduğunu
göreceklerdi.
Uzaktan bir minibüs gelir ve tepenin hemen ucunda
durur, içinden birileri çıkar. Mola vermişlerdir. SİGARA
yakarlar, su içerler. Bulundukları yerden aşağıda kalan
nehre bakarlar ve sandalı suyun içinde yakalamaya
çalışan guruptakileri görüp kendi aralarında onlar
hakkında yorumlar yaparlar.
Bu sırada guruptakiler sandala biner ve akıntıya kapılarak
gözden kaybolur. Minibüstekiler de oradan uzaklaşır.
Bu sırada elinde siyah taşla, delikten çıkan adam bir süre
ilerler ve yerde birbirlerine karışmış izler görür. Bu izlerin
bir kısmı guruptakilere aittir. Bir önceki bölümde
gurubun ayaklarını iz bırakırken görürüz. Böylece
gurubun bıraktığı izlerin arasına başka izlerin de
karıştığını görürüz. Diğer izlerin arasında bir de köpek
ayağı izleri vardır.
Taşlı adam bir pusula çıkarır. Pusulanın ibresi fır fır
döner. Adam etrafı inceler, cebinden bir define haritası
çıkarır. Haritayı inceler. Haritanın üzerindeki bir işaretin
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aynısı, çardağın bulunduğu yerde, otların ve kaya
yosunlarının arkasında kalmış bir kayanın üzerinde de
vardır. Guruptakilerin biri farkında olmadan otlara
dokunduğu sırada seyirci bu işareti görmüştür ve o anda
iki işaretin aynı olduğunu anlar. Adam cebinden SİGARA
çıkarır içer.
Taşlı adam yürümeye devam eder, yol üzerinde
“Fabrika” tabelasını görür, haritasını çıkarır bakar ve
tabelayı söker ve aşağıya atar. Tabela savrularak nehre
düşer. Tabelanın çakılı olduğu kayanın altındaki bir işaret
ile haritadaki işaret aynıdır.
GEREKİRSE GİZEM:: Aslında kayanın ve haritanın
üzerindeki işaret diğer bütün her şeyin (SİGARA-RAKIDİĞER SPONSOR ÜRÜNLERİ)”NİN üzerinde de
gizlenmiştir. Ancak çok dikkatli bir göz bunun farkına
varır.

3.Bölüm
Sandalın içindekiler, akıntıya kapılmış olan sandalı
kontrol etmeye çalışmaktadır. Birden karşılarında
çardağı görüp bağırmaya başlarlar. Çardaktakiler de suya
atlar ve sandalı kıyıya çekerler. Tartışmalar, çatışmalar
bir kez daha başlar. Olan biteni anlamaya çalışırlar.
Sandalın içinde kilerini kıyıya çıkartırlar.
Bu sırada yeniden kalma ve gitme kavgaları, tartışmaları
başlar. Kavga çiftlere ve arkadaş guruplarına da bulaşır.
Çiftler ve arkadaş gurupları birbirlerine düşman kesilirler.
Çiftin erkeği gitmek, kadını kalmak ister, ayrılmak
durumunda kalırlar ancak gerçekte bilinmeyen bir sır, bir
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güç onların neden bu şekilde davrandıkları ve bu şekilde
karar verdikleri konusunda etkilidir ve bu durum
ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacaktır.
Aslında vadinin gizemli güçleri vardır ve guruptakilerin
bazılarından duygu değişimine neden olmaktadır.
Böylece, yasak aşklar, ihanetler ve yeni aşkla başlar.
Gitme ve kalma konusunda bu yeni duygu değişimleri
etkili olmaktadır.
Bu duygu ve davranış değişimleri herkeste aynı anda
olmaz. Olmasının nedeni ise içlerinden bazılarının belli
bir yerde, belli bir süre kalması ile ortaya çıkar.
Bu sırada sandalda buldukları eşyaların paylaşımı da söz
konusu olur. Bir türlü anlaşamazlar. İçlerinden biri
fiziksel kuvvet kullanarak racon keser. İtiraz edenlerden
bir kaçını döver. Kendine göre bir sistemle malları adil
olarak dağıtır. Kimse ona itiraz edemez ve o gurubun
liderliğini ele geçirir. Diğerlerinin ona karşı duygularında
değişiklik olur. Kadınlar kendini ona daha yakın
hissetmeye başlar.
Bu duruma tahammül edemeyen ve daha önce liderliğin
kendi ellerinde olduğunu düşünen biri ise gücünü
kaybettiği için gitme yönünde çalışmalar yapmaya başlar.
Gizlice kulis yaparak etrafına adam toplamaya başlar.
Yeniden tartışmalar başlar ve gurup ikiye bölünür. Bir
gurup çardakta kalır, diğer gurup bu kez ormanın içlerine
doğru gitme kararı alır. Ürünleri paylaşırlar. Gurup
ormana girer ve gözden kaybolur. Kalanlar kendi
aralarında durum değerlendirmesi yaparken birden
nehrin akıntısına kapılmış KARGO paketleri gelmeye
başlar. Paketler çardağın önünden geçip gitmektedir.
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Guruptakiler bir anlık şaşkınlık yaşar, sonra nehre atlarlar
ve gelen paketleri kıyıya çıkartırlar. Paketlerin birinden
bir sürü aynı “KİTAP” çıkar. Birinden bir sürü “EVRAK”
ÇIKAR. Birinden aynı “MARKA PARFÜM” olan şişeler
çıkar. Onlar paketlerle uğraşırken, ağaçların arasından bir
çığlık sesi gelir. Sese kulak kesilirler.
Bu sırada kim olduğu belli olmayan biri, kim olduğu belli
olmayan ölmüş birini sürükleyerek ağaçların arasında
kaybolur. Diğerleri çığlığın ne olduğunu anlayamadığı ve
aralarında da eksik kimse olmadığı için paketlerle
uğraşmaya devam eder. PAKETLERDE BAŞKA GİZEMLİ
eşyalar, ürünler çıkar.
Bu sırada gece olmuştur. Çardağın kenarında ateş
yakarlar. Konuşmaya başlarlar. Bu arada yeni ilişkiler
başlar. Eşleri tarafından çardakta bırakılmış kişiler
arasında aşklar başlar.
Guruptakiler kümeleşirler. Çiftler haline gelirler. Her biri
bir kenarda konuşmaya, öpüşmeye başlamışken, kim
olduğu belli olmayan biri sandala yanaşır ve sandalın
küreklerini nehre atar. Kürekler akıntıya kapılır gider.

4.Bölüm
Çardaktakiler sabah uyanır. Etrafta dolaşıp, konuşurlar,
bir şeylerle meşgul olurlar. Bu sırada içlerinden biri
ağaçların arasına girer. Çığlıklar atar. Yerde gidenlerin
arasında olan karısının cesedini görür. Adam ağlamakta,
çığlıklar atmaktadır. Diğerleri yanına koşar. Duruma
müdahale ederler. Cesedi çardağa getirirler. Kadının
kocası çalıların arasında duran üzerinde “LOGO” olan ağı
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bağlı bir çuvalı eline alır. Çardağa geldiklerinde adam
çuvalı yine bir köşeye atar. Tartışmalar, çatışmalar
başlar. Gurup lideri herkesi yatıştırmaya çalışır.
Gitmeyenler pişmanlık duymakta, herkes birbirini
suçlamaktadır. Uzak bir yerde bir mezar kazarlar ve
kadını gömerler. Artık kimse orada kalmak
istememektedir. Gömme işleminden sonra adam gider
çuvalı eline alır. Delirmiş gibidir. Diğerleri o andan
torbayı fark eder. İçinde ne olduğunu görmek isterler.
Adam kaçar, torbayı vermek istemez, saldırganlaşır.
Adam ağaçların arasına kaçar. Diğerleri ne yapacaklarına
karar vermek için tartışmaya başlar.
Bu sırada adam ağaçların arasından çıkar gelir.
Sakinleşmiştir. Torbayı herkesin içinde açar. Torbanın
içinden bir sürü taş çıkar. Kimse buna bir anlam veremez.
Adamın torbanın içindekileri değiştirdiğini düşünür. Bu
arada gurup lideri baskın çıkar ve herkesi kalmaya ikna
eder.
Ancak artık daha dikkatli olmaya ve nöbet tutmaya karar
verirler.
Bu sırada önceki gün yola çıkmış olan gurup fabrika
binasına gelir. Etrafı dolaşırlar. Fabrika binasının içine
girerler. Fabrika da hiç kimse yoktur ama içerideki
makineler çalışmaktadır. Makinelerin nereden enerji
aldığı ve ne ürettiği, hangi ham maddeyi işlediği belli
değildir. Depolardan birinde bir motorlu delta kanat
bulurlar ama aracın deposunda benin yoktur. Fabrika
bahçesinde yüze yakın mezar taşına benzeyen taşlar
bulunmaktadır ve taşların üzerindeki yazılar ölü bir dilde
yazılmıştır.
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Bu sırada taşlı adamı ormanın içinde ne olduğu belli
olmayan bir şey kovalamaktadır. Adam can havliyle,
çığlıklar atarak, kan ter ve korku içinde ağaçların
arasından çılgınca koşmakta ve şey de peşinden
gelmektedir. Koşarken elindeki haritayı düşürür, harita
rüzgara kapılır ve gider.
Rüzgara kapılan harita havada uçarak çardağa kadar gelir
ve tam da sürücünün ayağına dolanır. Sürücü haritayı
eline alır ve etrafına bakar.
Kaçan adam koşarak bir tepenin ardında kaybolur.
Kovalayan da “kamera gözü” ile tepenin ardında
kaybolur.
5.Bölüm
Gündüz.. Çardaktakiler kendi aralarında konuşmaktadır.
Birden nehrin ötesinden sesler duyarlar. Herkes nehrin
kenarına gelir. Bu sırada bir rafting botu uzaktan
görünür. Botta sekiz yabancı kadın ve erkek vardır.
Çardaktakiler onlara el sallar, bağırır, yardım ister.
Bazıları suya atlar, bazıları nehir boyunca botu takip
ederek yardım isterler. Ancak bottakiler bunu anlamaz,
selam vermek için bağırdıklarını düşünürler. Onlar da el
sallar ve kürekleri çekerek, hızlı bir şekilde uzaklaşırlar.
Botun üzerindeki “LOGO” gizemin bir parçasıdır.
Diğer taraftan, diğer gurup fabrika binasında
araştırmalar yapmaktadır. Fabrika bürosunda, gizemli
belgeler, işaretler bulurlar ama bir anlam veremezler.
Aralarında tartışmalar başlar, bazıları çardağa geri
dönmek istemektedir. Gurup tartışmalar sonrası üçe
ayrılır. Bir gurup çardağa geri dönmek için yola çıkar. Bir
176

gurup bir tepeyi hedefler ve tepeyi çıkmak için yola çıkar.
Bir kaçı da “gizemli” bir nedenden dolayı fabrikada kalır.
Daha önceden tepeye doğru gitmiş olanlar yolda bir
kulübe görürler. Kulübeden içeri girerler. Son derece
temiz, içerisi çeşitli antika eşyalarla dolu, mutfaktaki her
eşya tamdır ve mutfaktaki ocağın üzerinde bir tencerede
yemek pişmektedir. Etrafı araştırırlar, seslenirler. Kimse
ortada yoktur. Duvarlarda resimler tablolar vardır.
Bunları yorumlarlar.
Tenceredeki yemeği korkarak
yerler. Tartışırlar, çatışırlar ve sonunda kulübede
kalmaya karar verirler. Ama gerçekte onları bu şekilde
karar almaya iten bir “sır” vardır ve bu “sır” ileride açığa
çıkacaktır. Hiç kimse özgür iradesi ile karar
almamaktadır. İradeleri çeşitli “sır” dolu yöntemlerle
yönlendirilmektedir.
İçeride çok sayıda “sır” ve gizem” dolu işaretler
bulunmaktadır. Gece olunca uyumak için uzanırlar. Bu
sırada ağaçların arasından kim olduğu belli olmayan biri
kulübeyi gözetlemektedir.
6. Bölüm
Gece...Fabrikadan geri dönenler, çardağa ulaşırlar.
Yeniden konuşmalar, tartışmalar ve çatışmalar başlar.
Herkes başlarından geçenleri birbirine anlatır ve anlam
vermeye çalışırlar. Gelenlerin bazıları, çardaktakilerin
eşleridir ve her iki taraf için de artık değişiklikler vardır.
Aralarında çatışmalar başlar.
Gündüz olur...
Fabrikadakiler uyanır, etrafı araştırmaya başlarlar. Bir
dehliz bulurlar ve dehlizin girişinde üzerinde işaretler
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olan metal bir kapı vardır. Kapıyı çok zorlarlar ama
açamazlar.
Diğer yandan kulübedekiler de uyanır, araştırmalar
yaparlar ve üzerinde resimli kapakları olan ama içi boş
sayfaları olan “Kitaplar” bulurlar.
Bu Senaryonun Kullanma Klavuzu
Değişik kitaplarda Beyin Gücünün artırılması yönünde
değişik teknikler önerilir. Gerçekten de önemli bir
bölümünün yararlı olduğunu düşünmekteyim. Hafıza
teknikleri, Hızlı Okuma ve Anlama teknikleri, matematik
ya değişik başka problem ve çözümler, hatta bulmacalar
hafıza ve beynin gelişmesi ve gücünün artırılması
yönünde yararlıdır.
Ama yukarıda bulunan senaryo sadece sizin beyninizi
kuru kuruya geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sizi
kendi zihninizde yaratacağınız bir filmin kahramanı
yapacak.
Yukarıdaki Derin Sonsuz Vadi senaryosu karmaşık bir
senaryodur ve belli bir sistemle hazırlanmıştır. Yapmanız
gereken sırasıyla her bir kahramanın yerine kendinizi
koyarak hareket etmeniz. Şeyleri gerektiğinde
değiştirmektir.
Örneklersek: Bir karakter balık tutmaktadır, ama siz
onun paradoksunu değiştirmek için “balık tutma
“sürecinden alıp başka bir işe sürerek farklı
kombinasyonlar yaratabilirsiniz.
Bu oyunun adı “Eğer” böyle olsaydı, “Eğer” bu
olmasaydı. “Eğer böyle olmasaydı’” şeklinde oyunun,
senaryo akışının kurgusunu değiştirerek, yerine koyma,
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yerinde alma, ileri sürece taşıma, süreçten çıkarma, dahil
etme, hariç etme, anlam kaydırma, statü bozma,
paradoksu devirme, paradigma oluşturma şeklinde
sınırsız seçenekler sunmaktadır.
Bu hikaye ve senaryo sizin artık. Bu gizemli hikayenin
devamını siz kendiniz tamamlamalı, nerede nasıl
bağlamak istiyorsanız orada bağlamalısınız.
Bu “Derin ve Sonsuz vadi” hikayesinin mottosu insanların
farklı “karşılaşmalar” durumunda kişiliğinin hangi
parametreler içinde hangi yöne doğru dönüştüğünü
gösterir. Yani “kişiliğiniz” kaderiniz değildir. Yeter ki siz
ona farklı karşılaşmalar içine sokun.
Bu hikayede hayat acemisi olan bir gurup sıradan ve
standart insan karşılaşmalar anında ve sonrasında nasıl
değişmekte.
Kolay gelsin....

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hypediks Aforizmalar
Aklın Üstünlüğüne Övgüler
Söylenmiş, bildirilmiş, iletilmiş, söyletilmiş ve yazılmış
olanın sizin üzerindeki hükmü kaldırılmıştır. Çünkü
zaman, dürülmüş, bükülmüş ve itilmiştir. Eski olan her
şey bir yılanın deri dökmesi gibi kendini dökmüş, görevini
iptal etmiş ve nihayetinde kendini yok etmiştir. Bundan
sonra artık özgürlük başlamıştır. İsteyene, özgürlük
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sadece düşünce kadar uzaktır. Uzan ve tut ve al o artık
senindir.
*
Yitirilmiş olanın kazanılma zamanı gelmiştir. Yitirdiğin
örtülmüş, itilmiş ve tüketilmiş olandır ve sana geri
dönecektir. O kapıdan sadece kalbinde samimiyet
tohumlarını taşıyanlar geçebilecektir ve bizim öğretimiz
bundan başka bir şey değildir.
*
Sen uzaklaştıkça sana dönen senden olan olacaktır.
Başkası sadece kendisi vardır. Sonsuzluk düşüncede
başlar, bedende devam eder. Ruh ise sadece sana ait
olandır ve bu ikisinden bağımsız değildir.
*
Korku, korkuyla beslenir, ateşin ateşle beslendiği gibi
ateşe atılan her odun parçası nasıl ki ateşin sürekliliğini
sağlar, korku da öyle. Korku ateşine ne sen bir odun
parçası at ne de başkasının atmasına izin ver. O zaman
kurtuluş sana yakın olacaktır. Kurtuluş özgürlüktür,
özgürlük de kurtuluş. İçine odun atılmayan ateş nasıl ki
sönmeye mahkum olur, korkular da öyle.
*
Endişe; o sadece duygularının üzerindeki bir kabuktur.
Alman gereken, sana sayıyla verilmiş olan her nefesi
almanı engeller ve ölümün nefesi sana daha da
yakınlaşır. O halde endişeden uzak dur, endişeyi sana
taşıyan her ne varsa onlardan da. Eğer bir kilo altın için
bir anlık endişe etmen gerekiyorsa, bu işte zarardasın
demektir. Bir kilo altın ne tek bir nefesten değerlidir ne
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de bir anlık endişe bir kilo altına değer. Hesabını doğru
yap.
*
Endişe; kaybetmek ve kazanmak üzerine kendi bina eder.
Ne tuhaf bir oyundur ki bu; gerçekte ne bir kazanç vardır
ne de bir kayıp o halde neden endişe etmek gerekir’
İnsan kendine sormalı. Güneş doğar ve batar, rüzgarlar
eser. Bunlara ne engel olacak. Endişe etmek neyi
değiştirecek’
*
Yükün sen istersen ağırdır, istemezsen hafif. Endişe en
büyük yüktür, filin sırtına vursan fil yıkılır. Dünya bile
taşıyamaz bu yükü de dağılır. Sana kendi yükü ile gelene
el verme sakın. Kimse kimsenin yükünün sırtlanıcı
değildir. Ve kader, kimse kimsenin gerçekte kaderi
değildir. Çünkü gerçekte kimse yoktur.
*
Ne terk edilir insan ne de terk eder. İnanmıyorsan
rüzgarlara ve bulutlara sor. Kim kimi iter kim kimden
bağımsıdır. Ve güneşim ışığı aldırmaz bir ağacı köküne.
Ne tavşan bir yumurtadan çıkar, ne de tavşandan bir
yumurta. O halde neden endişe ediyorsun. Her şey zaten
bir noktadan ibaret.
Her şeyin hakikatına varmak istiyorsan eğer, ya sen her
şey ol ya da bırak her şey sen olsun. Sen neyi, nasıl
görmek istiyorsan o olur. Sen tanrıyı görmek istediğin
için onu görüyorsun ve sen tanrının seni görmesini
istediğin için tanrı seni görüyor.
*
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Başkalarından olan zaten senindir. Her zaman herkeste
ya bir eksik ya da bir fala vardır. Hiçbir şey tam hesabı ile
değildir. Ne zamanki birinde hesap tamamlanır o zaten
son nefesini alan ya da veren olur.
*
Hesabın dürüldüğünde aldığın son nefes seni sonsuza
kadar yaşatacaktır. Bir noktanın ne gibi bir hükmü
olabilir ki bir düşün. Bir nokta sadece bir kapı olduğunda
işe yarar. Ya kapı olmalı insan ya da bir nokta. Kendinden
baktığında ya noktadan sonsuzluğu görmeli ya da biri
noktadan baktığında kapı olmalı insan noktadan bakana
görünmeli. Biz ona aşk deriz.
*
Aşk buraya ait değildir, cennetten düşme. O cennettir ki,
bir çeşit cinnet tarifi yok hiçbir kitapta. Körlerin fili tarif
ettikleri gibi her bir kitap bir yerini tarif eder onun. Ama
bilene tarif gereksiz bir teferruat zaten.
*
İki tane aşk düşmüştür yurdundan başkası da yoktur. Biri
sana düşer diğerine aşık olduğuna. Ya da sana aşık olur
üzerine aşk düşen. Bir denge yoktur arasında ikisinin. Bir
eli yerdedir aşkın bir eli cennette. Aşıkların biri her
zaman yerde, diğeri hep cennette olur. Aklı olan için çok
mesel vardır bu işlerde.
*
Yazılmış olanı yaktığından zihninde kader yeniden yazılır
senin için. Memnun değilsen eğer kaderinden ve yeniden
yazmak istiyorsan onu, yazılmış olanı yak ve bitir
zihninde. Kolay değil zaten olmayanı yakıp, yok etmek,
düşünen için çok mesel vardır bu kalemde.
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*
Herkes bir şeyler biriktirir. Sen istemesen de bir şeyler
birikir kendiliğinde. Ne birikiyor bir bak. Yağmurda
ıslanmış aç bir köpeği şefkatle sevdiğinde ve üşenmeyip
onun karnını doyurduğunda, zırhına yeni bir zırh eklenir
unutma.
*
Her şey sadece bir andan, bir noktadan ibarettir. Bir kalp
atışı süresi kadardır her şey. Küçük ya da büyük, zerre ya
da kainat fark etmez. Sadece bir kalp atışının süresi
içindedir her şey.
*
Ölmek ve yaşamak. İnce bir çizginin iki tarafında kalır her
birisi. Ve yaşayan her şey, can taşıyan bir saatin kolu gibi
bir o taraf gider, bire bu tarafa bir an içinde ölür ve
yeniden diriliriz. Bazen yaşamdan ölüme bir şeyler
götürür insan, bazen de ölümden yaşama götürür ama
çoğu zaman, çoğu insan eli boş döner her iki yakadan.
*
Ekler; Açıklamalar-Anlatılanlar
Beyin Gücü Nedir’
Beyinle İlgili Bilimsel veriler
Bilimsel ve Teknik Alıntılar
(Alıntı-Taken: Science News Paper– Facilty- Brain Power)
From Dr. Barry White Resarches-Articles
Çok kısa süreli hafıza engelini aşmayı başaran bilgiler,
yeni bir ortama kavuşurlar. Yeni bir ortama kavuşmakla
kalmaz, ortamın yapısını da değiştirir. “Çok kısa süreli
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hafızamızdan kısa süreli hafızamıza geçen elektrik akımı
bu hücrelerin yapısını değiştirerek bu hücrede
ribonükleik asit (RNA) oluşumunu sağlarlar. Ribonükleit
asit bu kısa süreli hafızamızda 10 ile 30 dakika arasında
kalır. Bu bilgi ilgi alanımıza girmiyorsa bu süre sonunda
RNA bozulur ve hücre eski haline döner. Eğer ilgi
alanımıza giriyorsa o zaman RNA kısa süreli hafızadan
uzun süreli hafızamıza geçer. Uzun süreli hafızamıza
geçen RNA doğrudan uzun süreli hafıza içinde var olan
DNA’mıza bağlanır. DNA, RNA’nın bağlanmasıyla şekil
değiştirirken RNA’nın taşıdığı bilgiler aminoasitler olarak
bu hücreye kaydolur ve bu bilgiler artık sonsuza kadar
bizimle beraber kalacaktır, hiç unutulmadan sonsuza
kadar, biz unuttuğumuz zannetsek bile. İşte hafıza
konusunda en önemli mesele budur. Çünkü yeni bilgi
insanın DNA’sını değiştirmektedir. Yani bilgi beyne
geldiğinde gerçek anlamda varlığı yokken, protein
sentezi sonucu DNA’yı değiştirip varlığa bürünmektedir.
Beynin gelen bilgiyi işleme biçimi, olumsuz etkenleri
görmezden gelmeye dayanır. Dr. Harry Alder, bu durumu
örneklendirir: “'Hasta olmak istemiyorum' mesajı
beyinde hasta olarak kaydedilirken, 'O randevuya geç
kalmak istemiyorum' beyinde geç olarak kaydedilir.
'Randevu yerine beş dakika erken gitmek istiyorum' ise
erken olarak kaydedilir. Sonuç olarak; ne istemediğinizi
değil
ne
istediğinizi
düşünmelisiniz.”
Anlatılanların ışığı altında "Uykusuz olmak istiyorum"
dediğimde beynimiz bunu uykusuz olarak kayıt edecektir
ve göz kapaklarımız kendiliğinden kapanma eğilimi
gösterecektir. Ya peki "Uykulu olmak istiyorum" dersem’
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Bu sefer gene gözlerim kapanmak istemeyecek mi’
Hmm. Sanırım Türkçede olumsuz yapım eki alan ve
anlamı olumsuzlaşmayan kelimeyi keşfettik. (Aramayın
tıraşlı-tıraşsızdan başka olumsuz ek alıp da anlamı aynı
olan bir kelime çifti daha Türkçe'de yok!). Uykulu ve
uykusuz kelimelerinin ikisi de az uyumuş olmayı ifade
ediyor (Akıllı-akılsız, görgülü-görgüsüz, bilgili-bilgisiz vs.
kelimelerinde
olduğu
gibi
değil).
"Beyin hakkında yapılan ilk araştırmalardan birinde Paul
Mac Lean "Üçlü Beyin" modelini keşfetmiştir. Ona göre
canlılarda beyin, üç kısımdan oluşmaktadır. Üçüncü kısım
yani korteks sadece insanda vardır ve düşünme
işlemlerinin yapıldığı yerdir. Burası insanı diğer
canlılardan
ayırır.
Beynin işleyiş yasaları, tek boyutlu ve nedenselliğe dayalı
bir mantıkla kavranamayacak kadar komplekstir. Onu
anlayabilmek için yeni sibernetik yasalara gerek
duymaktayız.
Beyindeki sinir hücrelerinin sayısı 15 milyar kadardır.
Toplam hücre sayısı ise 100 milyar kadardır. Dikkat
çekilmesi gereken, vücudun % 2 sini kaplayan bir organ
içinde, bu kadar hücrenin yer alması ve birbirleriyle
trilyonlarla ifade edilen bağlantı yapmış olmalarıdır.
Beyin
gerçekte
kendi
başına
bir
evrendir.
Beyindeki sinir hücreleri (nöronlar) yenilenmezler.
Çünkü, merkezi sinir sistemi ve beyin kendi kendini
üretemez. Doğduğumuz günden, ölünceye kadar her gün
yüzlerce nöron kaybederiz ve yerine yenileri gelmez. Bu
kayba rağmen beynimiz küçülmez. Çünkü sürekli dallanıp
budaklanır,
yani
yeni
dentritler
oluşturur.
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Vücudumuzun enerji tüketiminin yüzde 20’si beyin
tarafından yapılmaktadır. Hatta siz istirahat halinde bile
olsanız bu böyledir."
Niçin bazı insanlar başarma arzusu ile doğarken, bazıları
dışarıdan destek görmediği zaman olduğu yerde sayıyor’
Niçin bazılarının tutku fitili hiçbir zaman ateşlenmiyor’
Bir ailenin bazı üyeleri çok başarılı bir çizgi tuttururken,
niçin aynı ailenin başka üyeleri başarı merdiveninin en
alt
basamaklarında
debelenip
duruyor’
Bilim adamları başarma isteği veya hırs olarak
nitelendirilen dürtünün kaynağını araştırıyor. Time
dergisinin 13 Şubat 2006 tarihli sayısında yayımlanan bu
ilginç yazının geniş bir özetini sunuyoruz. İnsanlığın
davranış portföyündeki dürtülerin içinde hırs Ğortak
pastadan, başkaları kapmadan en büyük dilimi kapma
isteği- insanlara en demokratik şekilde dağıtılmış
olmalıdır.
Doğa, aslında toplamı sıfır olan bir oyundur. Aileniz için
avladığınız her hayvan, başkalarının bir hayvan eksik
yemesi anlamına gelir. İşgal ettiğiniz her toprak,
diğerlerinin daha az toprakla yetinmesini gerektirir.
Olaya bu şekilde bakınca, başarma ihtiyacının herkese
eşit olarak dağıtılmış olduğu sonucu çıkıyor.
Ancak bu sonuç gerçeği yansıtmıyor. Başarma arzusu
herkeste aynı olmadığı için başarıya ulaşmak için elindeki
tüm olanakları kullanan her insana, elindekiyle yetinen
başka bir insan düşüyor. Ayrıca başarma hırsı kadın ve
erkekte de farklı bir yol izler. Aynı şekilde Amerikalılar ile
Avrupalılar, zenginler ile fakirler, savaş sonrası
jenerasyon ile zamanımızın gençliği de bu açıdan
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farklıdır. Hırslı kişiler de tutkularını farklı şekillerde
yaşarlar.
Hırsın tarifi
“Hırs evrimin bir yan ürünüdür” diye konuşan Soka
University of America’dan antropolog Edward Lowe,
“Sosyal statünün nasıl tanımlandığına bakmaksızın, her
toplumda bazı insanlar, sosyal statü için diğer
insanlardan daha agresif bir yol izlerler” diyor.
Davis’teki Kaliforniya Üniversitesi’nden psikolog Dean
Simonton, başarının karmaşık bir olgu olduğuna dikkat
çekiyor:
“Hırs enerji ve kararlılık gerektirir. Ancak bu noktada bir
hedefin de olması gerekir. Hedefi olup da enerjisi
olmayan insanlar, bir kanapeye uzanıp ‘bir gün daha iyi
bir fare kapanı yapacağım’ diye hayal kuranlardır.
Enerjisi olup, hedefi olmayan insanlar ise bir projeden
diğerine atlarken, dağılıp giderler.”
Enerjinizin, hedefinizin ve yeteneğinizin var olduğunu
farz edelim. Bu durumda hırs eşit midir’ Olağanüstü bir
kulağı olan başarılı bir müzisyen, her notada ter döken
başarısız bir müzisyenden daha mı hırslıdır? Mozart’ı
dinleyebiliriz, fakat Salieri’yi de alkışlamamız gerekmez
mi?
Hırs konusunun en büyük açmazı, hırsın aşırıya
vardırıldığı durumlardır. Ahlaki kaygılar taşımayan büyük
hedefler, diktatörleri doğurur Ğveya Enron ve Parmalat’ı.
Günde 16 saatlik çalışma temposu, çalışma masasında
yenilen hızlı yemeklerle birleşince kalp krizi ve
tükenmişlik sendromlarına davetiye çıkartır. Hatta
çocuklar arasında bile hırs, hızla zarar vermeye başlar.
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Hırsın açmazı
Ohio State University’den antropolog Peter Demerath,
normal müfredatlarının dışında çok sayıda ders alan,
derslerden sonra sportif faaliyetlere katılan ve bunlarla
yetinmeyip boş zamanlarında çalışan 600 lise öğrencisi
üzerinde bir araştırma yürüttü.
Bunların yüzde 70’i arada sırada veya devamlı stres
içinde olduklarını itiraf ettiler. Demerath karşılaştığı
ilginç vakalardan birini şöyle anlatıyor:
“Çocuklardan birine, ailesinin bu çalışma temposunu
nasıl karşıladıklarını sordum. Çocuk evde geçirdiği
zamanın çok kısa olduğunu ve bu nedenle ailesiyle
konuşmaya fırsat bulamadığını söyledi.”
Antropologlar, psikologlar ve diğer uzmanlar bu konuya
daha yakından eğilerek, hırsın köklerini ailede, kültürde,
cinsiyet farkında ve diğer faktörlerde arıyor. Lowe,
“Prestij peşinde koşmak son derece insani bir tutumdur.
Yalnızca karnını doyurmak ve barınmak yeterli gelmez.
İnsanlar daha fazlasını ister” diyor.
Hırs insanların dışında hayvanlar dünyasında da
yaygındır. Pek çok hayvan, doğdukları andan itibaren hırs
belirtileri göstermeye başlar.
Tek hırslı tür insan değil
Kurt yavruları daha sütten kesilmeden önce, bazılarının
“alfa” bazılarının da “beta” oldukları anlaşılır. Alfalar
daha hızlı, daha meraklı ve süt, anne ve yatacak yer
açısından daha açgözlüdür. Ayrıca yaşamları boyunca da
alfa olarak kalırlar. Alfa kurtları yuvarından daha fazla
uzaklaşır, her yıl yavrularlar ve 10-11 yaşına kadar
yaşarlar.
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Betalar bu avantajların hiçbirinden yararlanmazlar;
yuvalarından çok uzaklaşmazlar; nadiren yavrularlar ve
genellikle 4 yaşından önce ölürler. İnsanlar da buna
benzer doğal bir kararlılık sergiler. Çocukluğunda ele
avuca gelmez çocukların, büyüyünce ne kadar başarılı bir
iş adamı olduğu öyküleri yaygındır. Bu özellik genlerle
geçiyorsa, başarı yolunda farklı kulvarlarda ilerleyen tek
yumurta ikizlerinin durumu nasıl açıklanabilir’ Şu anda
doğduktan sonra birbirlerinden ayrılan tek yumurta
ikizleri üzerinde devam etmekte olan çalışmalarda,
başarı dürtüsünün şiddeti ölçülüyor. Çalışmalarda
ikizlerin profillerinin yüzde 30-50 oranlarında örtüştüğü
görülüyor.
Hırsın beyindeki izleri
Bu sonuç, genetik açıdan, kalıtsallığın çok önemli bir
etmen olduğunu gösterir. Ancak yine de çocukluk
deneyimleri, ailenin etkisi gibi çevresel etmenlerin de
rolünün küçümsenmeyecek kadar önemli olduğu da
anlaşılıyor.
Bu değişkenleri araştırmanın bir yolu da beyni
incelemektir. Missouri, St.Louis’teki Washington
Üniversitesi’ndeki bilim adamları, sebat olarak bilinen bir
özelliği incelemek için beyin görüntülerinden
yararlandılar.
Sebat, bir işe tamamlanıncaya kadar odaklanma
yeteneğidir. Bilim adamlarının sebat üzerinde
durmalarının bir nedeni de sebatı, hırsı harekete geçiren
bir motor olarak düşünmeleridir.
Bilim adamları bu bağlamda öğrencilere bazı sorular
sorarak sebat düzeylerini ölçtüler. Daha sonra
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öğrencilere basit bir görev vererek, görevi yaparken
beyinlerinin magnetik rezonans ile görüntüsünü aldılar.
Sonuçta sebat ölçümleri en yüksek olan öğrencilerin
beyinlerindeki limbik bölgede çok büyük bir hareketlilik
olduğunu tespit ettiler. Limbik bölge, beynin duygular ve
alışkanlıklar ile ilgili olan bölgesidir. “Korelasyon 0.8
(veya yüzde 80) idi” diye açıklamada bulunan araştırma
sorumlusu profesör Robert Cloninger, “Bu, sebatın işin
tamamlanmasında ne kadar önemli bir etmen olduğunu
gösteriyor” diyor. Bu arada beyindeki doğuştan gelen
farklılıkların hırsları tetiklediğini veya öğrenilen
davranışların limbik bölgeyi faaliyete geçirdiğini
söylemek mümkün değil.
Fakat bazı bilim adamları hırsı olmayan insanları, doğru
yerde doğru yöntemle tetiklendiği takdirde hırslı hale
getirmenin mümkün olduğuna inanıyor.
“Enerji düzeyi genetik olabilir” diye konuşan psikolog
Simonton, “Ancak enerji düzeyi doğru zamanda doğru
hedefi bulmakta insanlara yol gösterir” diyor. Simonton
ve meslektaşları Franklin D. Roosvelt’in çocuk felci
hastalığının kendisine öğrettiği sabır ve mücadele ruhu
sayesinde bu kadar başarılı bir başkan olduğunu ileri
sürüyor.
Kadın ve erkekte hırsın sergileniş farkı
Kadın ve erkekte yarışma ruhunun farklı olduğuna
inanan antropologlar, bunun köklerinin çiftleşme
stratejilerinde yattığını ileri sürüyor.
Erkekler rekabetçi bir üreme stratejisi benimserken,
kadınlar kısa vadeli çıkarlar üzerine değil, uzun sürecek
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bir ilişkiyi hayal ettikleri için daha gerçekçi bir tutum
benimserler.
Babunlar ve eski dünya maymunlarında annelerinin
sosyal sınıfları genç dişilere miras kalır. Anneler
dolayısıyla kendi düzeylerini artırırken, kız evlatlarının da
düzeylerini düşünmek zorunda kalırlar. Bu tür bir
geleneğin insanlarda da hüküm sürdüğü görülüyor.
Bu tür yaklaşımları 21.Yüzyıl’ın çalışma koşullarına
uygularsak, çocuklarına bakmak için çalışmayı bırakan
annelerin kısa vadeli hedeflerini bir kenara bırakarak,
uzun vadeli çıkarlar peşinde olduğunu anlarız.
Aile ve kültürün rolü
Hırsın derecesini belirleyen iki önemli etmenden biri sizi
üreten aile, diğeri de ailenizi yaratan kültürdür. Pek çok
psikolog, çocukları için iddialı fakat gerçekçi hedefler
koyan ailelerin, başarıları alkışlayarak, hataları hoş
görerek kendine güvenen çocuklar yetiştireceğine
inanıyor. Ailelerin kontrol edemediği, ancak çocukların
yetiştirilmesinde çok önemli bir rol oynayan bir diğer
faktör de çocukların içinde doğdukları koşullardır.
Zenginliğin ve yoksulluğun insanlarda hedefe ulaşma
arzusu üzerinde nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmek
zordur. Genel olarak bu konuda yapılan çalışmalar, hırslı
insan oranın en yüksek olduğu kesimin orta sınıfın üst
tabakası olduğunu gösteriyor. Bunun, bu sınıftaki
insanlarda endişe düzeyinin çok yüksek olmasından
kaynaklandığı düşünülüyor.
Hırs ve 4 kategoride
Antropologlar hırsı ölçerken aileleri 4 kategoriye
bölerler:
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-Yoksullar
-Mücadeleyi bırakmayıp, ayakta kalmayı başaranlar
-Üst orta sınıf
-Zenginler
İlk iki sınıfa dahil olanlar için hırs lükstür. Zenginler için
ise hırsa gerek yoktur. Üst orta sınıf ekonomik olarak
güvende olmakla birlikte bu güvenceyi yitirme
korkusuyla kendilerini sağlama almak isterler. Dolayısıyla
ellerindeki olanakları artırma çabasına girerler. “Buna
statü endişesi diyoruz” diye konuşan antropolog Lowe,
“Bu sınıfta doğanların pek çoğunda bu hırs ilk başlarda
olmasa bile sonradan olur” diyor.
Endişeli toplumlar
Ancak bazı toplumlar insanları daha endişeli yapar.
Örneğin ABD her zaman “önce ben” toplumudur. Bu
özellik paylaşılan kaynakların azalmaya yüz tuttuğu şu
günlerde bile devam ediyor. Diğer ülkelerde bu konuda
farklı bir yol izleniyor. Bu yol kültürel DNA’nın ne kadar
derinlere kazındığına bağlı olarak değişiyor.
Amerikan modeli zenginlik yaratırken, karşılığında
yüksek bir bedel ödeme gerekliliğini de getiriyor.
Örneğin hırs silahı bazen hırslı kişiye yönelebiliyor. Ohio
State University’de öğrencilerdeki stres düzeyini ölçmek
için düzenlediği deneylerde, Demerath, başka bulgulara
daha ulaştı.
Başarma arzusunun yüksek düzeylerde seyrettiği
öğrencilerde kandırma, aldatma gibi ahlaki çöküş izlerine
rastlandı.
“Çocuklar böyle bir ortamda kendi ahlak kurallarını
kendileri yaratıyorlar” diye konuşan Demerath,
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“Rekabetçilik o kadar içlerine işlemiş ki, kişilikleri rekabet
temeli üzerine oturmuş” diyor.
Hava atmak yararsız
Demerath bu deneyi farklı bir kültürde uyguladığında
son derece farklı sonuçlarla karşılaştı. 1990’lı yıllarda
Papua Yeni Gine’de bir yıl kalarak küçük çocukların
öğrenme süreçlerini izledi. Bu ülkede okullarda bireysel
rekabete yer verilmediğini, toplu başarının her şeyden
önemli olduğunu gördü.
Başkalarının yenilgisi üzerine kurulan başarı, Papua Yeni
Gine’de gösteriş ve “abesle iştigal” olarak algılanıyordu.
Bu akıllıca bir taktikti. Çünkü çiftçilikle veya balıkçılıkla
geçinilen bir ülkede, hasta olduğunuz zaman sizin
yerinize tarlanızla ilgilenen veya sizin için balık avlayan
birinin bulunması düzenin devamı için gereklidir. Oysa
sınıfta “hava atma”nın böyle bir yararı yoktur.
Koşullar değiştikçe hırslanan insanlar
Kolektif başarıya prim verenlerin bu tutumları ne yazık ki
her koşulda devam etmiyor. ABD’de İspanyol kökenli
göçmenlerin okuldaki başarılarını ölçen bilim adamları
göçmen çocukların Amerikalı çocuklardan daha başarılı
olduğunu tespit etmiş. Ayrıca ilk göç eden ailelerin
sonradan gelenlere oranla daha iyi durumda olduğu
görülüyor. New York Üniversitesi’nden eğitim profesörü
Marcelo Suarez-Orozco, “100 yıl önce insanların orta
sınıf standartlarını yakalamaları için iki veya üç nesil
geçmesi gerekirdi. Bugün bu standardı bir nesilde ele
geçiriyorlar” diyor.
İnsanlık tarihi aşırı hırsın yol açtığı felaket öyküleri ile
doludur. Başarma dürtüsü çok yüksek olan insanlar
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genellikle bu özelliklerini gizli tutmaya gayret ederken,
bazen bu dürtü aniden şaşırtıcı bir biçimde ortaya
çıkabilir.
Aşırı hırsın doğurduğu tehlikeler
Atlanta’daki Yerkez Primat Merkezi’nden primatolog
Frans de Waal, primatlar üzerindeki gözlemlerini şöyle
açıklıyor: “Grubun içinde en kenarda köşede kalmış
erkek şempanze, bir gün fırsatını yakaladığında lider
şempanzeyi yerinden edip, tamamen farklı bir erkek
haline gelir. İnsanların yüzde 90’ınında böyle olduğunu
düşünüyorum.
Üç kişinin bulunduğu bir adada içlerinden biri küçük bir
diktatör olabilir.” Ancak üstün olma kaygısı beraberinde
bir dizi olumsuzluk da getirir. Kalp krizi, ülser ve strese
dayalı diğer hastalıklar başarılı insanlarda daha yaygındır.
Alfa kurtlarının kanlarında kortizol düzeyi daha yüksektir.
Kortizol, endişeli insanların kanlarında da bulunan bir
stres hormonudur. Alfa şempanzelerde kalp krizi ve ülser
oldukça yaygındır.
Bu nedenlerle, alfa olma dürtüsü taşıyan insanlar ve
hayvanların ellerindekilerle yetinmeyi öğrenmeleri daha
akıllıca bir yaşam stratejisidir. “Yüksek pozisyonlarda
olma arzusu evrenseldir” diye konuşan Waal, “Ancak bu
özellik diğer bir özellikle birlikte evrilmiştir. O da alt
pozisyonları yaşanılır hale getirme dürtüsüdür” diyor.
“B oyuncusu” olmanın yararları
İnsanlar beta pozisyonlarda huzur içinde yaşamayı
öğrenmenin yanı sıra bu pozisyonlarda para kazanmayı
da öğrenmişlerdir. Şirketlerin içinde, en avantajlı çalışma
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grubu “B oyuncuları”ndan oluşur. B oyuncuları, üst
yöneticilerin altında çalışan profesyonellerdir.
Bunların çok büyük güçleri yoktur, ancak şirketin ayakta
kalmasını sağlayan ve beceri isteyen tüm işleri bunlar
yürütür. Lowe bu konuda şöyle konuşuyor. “Herkes
yükselmek ister. Bu nedenle toplumlar yükselmek
isteyenlere çeşitli alternatifler sunmak zorundadır.”
Son olarak bu esneklik Ğolası ödüllerin çeşitliliği- tüm
sıkıntılarına karşın büyük hedeflerin peşinde koşma
dürtüsüne haklılık kazandırır. Hırs çok pahalı bir
dürtüdür, çünkü çok büyük miktarda duygusal yatırım
gerektirir. Burada önemli olan önünüze çıkan fırsatları
zamanında değerlendirmektir.
Oprah Winfrey
Başarıları: 1 milyar dolarlık medya imparatorluğu,
filmler, magazinler ve 20 yılını dolduran “talk show”u.
Başarı yolunda ilk işaretler: 2 yaşında okumaya başladı. 5
yaşında okula gitti. Birinci sınıfı bitirdikten sonra üçüncü
sınıfa atladı.
Bill Clinton
Başarıları: ABD eski Başkanı, bugünün ünlü devlet adamı
Başarı yolunda ilk işaretler: 16 yaşında 1.000 kadar
öğrencinin içinden seçilerek sanal bir senatoda koltuk
kaptı. Washington’a yaptığı bir gezide en büyük idolü
olan Başkan John F.Kennedy ile el sıkışmayı başardı.
Condoleezza Rice
Başarıları: ABD Dışişleri Bakanı
Başarı yolunda ilk işaretler: Yetenekli bir çocuk piyanist
olarak Alabama Birmingham Konservatuvarı’na 10
yaşında başladı. Tüm derslerinden en yüksek notları
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alıyordu. Buz pateni yapmak için her sabah saat 4:30’da
kalkarak buz pistinde çalışıyordu.
Michael Schumacher
Başarıları: 84 yarış kazandı ve 7 kez Dünya şampiyonu
oldu. Bugüne dek gelmiş geçmiş en başarılı Formula One
sürücüsü.
Başarı yolunda ilk işaretler: 4 yaşında go-kart
kullanıyordu, 6 yaşında yerel kulüp şampiyonu, 15’şinde
Alman Gençler şampiyonu oldu.
Jennifer Lopez
Başarıları: Eski TV-Show danscısı, plakları 40 milyon sattı.
Hollywood’un en yüksek ücreti alan Latin Amerikalı
sanatçısı. Kendi adını taşıyan parfümleri var.
Başarı yolunda ilk işaretler: Sony ile ilk antlaşmasını
yaptığı zaman, “Her şeyin en iyisini istiyorum” diyerek
hırsını ortaya koymuştu.
Tom Cruise
Başarıları: Film başına 25 milyon dolar alıyor. Üç Oskar
sahibi.
Başarı yolunda ilk işaretler: Orta okuldaki bir müzikaldeki
ilk rolünden sonra 10 yıl içinde meşhur olacağına söz
verdi. Bundan 4 yıl sonra “Risky Business” isimli filmde
rol aldı.
Britney Spears
Başarıları: İlk single’ı ve ilk dört albümü çıkar çıkmaz
birinci sıraya oturdu. O tarihten sonra 76 milyon disk
sattı ve yaklaşık 150 milyon gelir elde etti.
Başarı yolunda ilk işaretler: Spears kendini banyoya
kapatıp, bebeklerine şarkı söylerdi. Her şarkıdan sonra
eğilip, bebeklerden oluşan seyircisine selam verirdi.
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Richard Bronson
Başarıları: Uçak ve trenlerden oluşan küresel bir ulaşım
ağı; müzikten, makyaj malzemelerine kadar her şey
satan mağazalar zinciri
Başarı yolunda ilk işaretler: 16 yaşındayken “Student”
adında bir dergi çıkarttı. 20 yaşındayken posta ile
alışveriş şirketi “Virgin”i kurdu. Karaipler’de ada satın
aldı.
Martha Steward
Başarıları: Amerikalılara nasıl yaşamaları gerektiğini
öğreten bir yaşam gurusu; bir dergi, iki TV show’u, bir
uydu radyosu antlaşması, sayısız kitap
Başarı yolunda ilk işaretler: Evde bebek bakarak para
kazanılmayacağını fark ederek, daha küçük bir çocukken
para karşılığında evlerde doğum günü partileri
düzenliyordu.
Tiger Woods
Başarıları: 21 yaşında dünyanın bir numaralı golfçüsü
olmayı başardı. 30 yaşında 56 milyon doların sahibi.
Başarı yolunda ilk işaretler: 6 yaşında aynanın önünde
vuruş talimleri yaparken “Kendi kaderimi kendim
çizeceğim” cümlesinin kayıtlı olduğu teyp bandını
dinliyordu.
Beyin İçin Beslenmek - Zekice Yemek Yiyor muyuz ‘
Çogunlukla kadınların ezeli problemi olarak nitelendirilen
rejim kavramı günümüzde herkesi ilgilendiren son
derece kapsamlı ve bir o kadar önemli bir sağlık sorunu
haline dönüştü.
Çağımız insanı teknolojinin getirdiği nimetlerden sonuna
kadar yararlanıyor. Gelişen şartlar, bir yandan
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yaşamımızı kolaylaştıran pek çok yeniliği hayatımıza
sokarken diğer yandan sağlıksız bir yaşama zemin
hazırlıyor. Sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından biri
ise dengeli beslenmek.
“ZEKİCE
YEMEK”
YİYOR
MUYUZ?
“Zekice Yemek” kavramı bir çoğumuza formumuzu
korumak için dengeli ve düzenli yemeyi çağrıştırır. Buna
karşılık beynin hem hafıza hem de zeka gelişimi
açısından birçok gıdaya ihtiyaç duyabileceği, sağlıklı bir
rejim programı hazırlanırken en az zayıflamak kadar
beynin işlevini düzgün sürdürmesi için gerekli
yiyeceklere de yer verilmesi gerektiği pek düşünülmez.
Tükettiğimiz besinlerin insanın hafıza, zeka ve
konsantrasyon gücü üzerinde çok önemli bir etkisi vardır.
Örneğin vücut ağırlığımızın sadece % 2 ila 3’ü oranında
ağırlığı olan beyin, günlük kalorilerimizin ortalama %
30’unu harcamaktadır.
GERÇEKTE
MİDEMİZ
DEĞİL,
BEYNİMİZ
AÇ!
24 saat boyunca değişip, güncellenebilen, milyonlarca
bilgiyi aynı anda işleme becerisine sahip, yaşayan bir
bilgisayarı anımsatan beynimizin “açlık” ihtiyacının
giderilmesi çok önemli, aksi takdirde bunun bedelini
bizler : Yorgunluk, dikkat eksikliği, yoğunlaşma ve hafıza
yetersizliği olarak ödüyoruz.
Beynimizin sağlıklı işlevsel gelişimi açısından en az 40
çeşit maddeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren uzmanlar,
bunların : Vitaminler, mineraller, oligo-elemanlar,
aminoasit, ve proteinden oluştuğunu belirtiyorlar.
198

Peki bu 40 çeşit maddeyi beynimizi doyurmak için hangi
besinlerde bulabiliriz’
Sorunun cevabi ise süt, meyve, ekmek, sebze, balık,
karbonhidrat ve saf şekerinde aralarında bulunduğu 10
değişik gıda ürününde.
Tüm gün boyu zihinsel potansiyelimizi aynı seviyede
koruyabilmek, inişli ve çıkışlı bir beyin performansına
sahip olmamak için öncelikle günlük yiyeceklerimizi
dörde, hatta mümkünse altı eşit parçaya bölerek mini
öğünlerle beslenmeliyiz. Olabildiğince kanın beyinden
çekilerek sindirim sistemini yoran ağır yiyeceklerden ise
uzak durmalıyız.
Uzmanlar, hafıza ve zekâ körelmesinin önüne geçerek
beyin gücünü artıracak 11 maddelik bir öneri listesi
hazırladı. İşte beyin gücünü artıracak yöntemler:
1- Akıllı ilaçlar: ‘’Modafinil'’ gibi ilaçlar, beyni 90 saat
boyunca uyanık tutuyor. Beynin bir bölgesinden diğerine
veri akışını sağlayan kimyasalları artırıyor.
2- Yiyecekler: Protein açısından zengin besinler yarar
sağlıyor. Düzenli kahvaltı yapmak da zihinsel performansı
artırıyor; gazlı içecekler tam tersi etki yapıyor.
3- Müzik: Özellikle Mozart dinlemenin matematiksel
zekâyı artırdığı ve müzik derslerinin, çocukların IQ’’sunu
yükselttiği belirlendi. Ancak pop müziğin böyle bir etkisi
görülmedi.
4- Biyonik beyin: Elektrotlarla beyne az miktarda elektrik
akımı vermenin, beynin gücünü artırdığı belirtiliyor.
5- Zihinsel egzersizler: Zor matematik soruları zekâyı
keskinleştiriyor. 5 hafta boyunca zihinsel egzersiz
yaptırılan çocukların IQ’’su 8 puan yükseldi.
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6- Hafıza oyunları: İskambil destesindeki her kartı bir
karakterle özdeşleştirip tüm karakterlerin yer aldığı bir
hikâye yaratarak, 52 kartı sırasıyla hatırlayabilirsiniz.
7- Uyku: 21 saat boyunca uyumamak, beyin üzerinde
sarhoşluk gibi bir etki yaratır. 2 saatlik çalışmadan sonra
iyi bir gece uykusu uyumak, öğrenmeyi kolaylaştırır.
8- Yürüyüş: Haftada 3 kez yarımşar saat yürüyüş yapmak;
öğrenme, konsantrasyon ve mantık gücünü yüzde 15
artırır.
9- Hobiler: Örgü ören, bulmaca çözen yaşlıların
Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha az
olduğu tespit edildi.
10- Konsantrasyon: Bu da beyin için önemli bir egzersiz!
Bir iş üzerindeyken, kısa süreli bir dikkat dağılması
sonrasında yeniden konsantrasyon sağlamak yaklaşık 15
dakika sürer.
11- Nörolojik tarama: Beyin içindeki hareketliliği
gösteren tarayıcılar, beynin aktivitelerini kontrol
etmekte de kullanılabilir.
Beynimiz Keşfedilmeyi Bekliyor
Ege Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyolojisi Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurselen Toygar, ’genetik.com’a,
beynimizi daha fazla çalıştırmak için neler
yapılabileceğimiz konusunda şu bilgileri veriyor: “Her
gün gittiğiniz yolu, sabah uyandığınız müziği, oda ve
büronuzun düzenini, birtakım rutin olarak yaptığınız
şeyleri değiştirerek, beyninizi şaşırtın. Çalışmayan beyin
hücrelerini çalışır hale getirirsek, 60 yaşında bile bir
gencin beyni kadar aktiviteye sahip olabiliriz. Beynin
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emir vermeden çalışmıyor. Sürekli aynı yönde yapılan
şeyler, beyni tembelleştiriyor. Beyinden daha fazla
yararlanmak için, birtakım pratik yöntemlerin
uygulanması gerekiyor. Hayal gücüyle, beyni çalıştırmaya
sevk edebiliriz. Bir amaç ve hedefimiz varsa, beynimizde
bu amaç ve hedefe adım adım ulaşma yollarını hayal
ederek ve daima pozitif düşünerek, buna ulaşabiliriz.
Hayal kurmak, beynin çalışmasına katkı sağlıyor. “En
büyük mucitler en çok hayal kuranlardır” sözü bu
anlamda söylenmiştir. Bilgi ve belleğin oluşumu,
gelişmesi ve olgunlaşması için hayal kurulmalıdır. Her
gün gittiğimiz yolu, sabahları müzikle uyanıyorsak onu,
oda ve büromuzun düzenini, izlediğimiz televizyonun
yerini, çocuklarımızla yemek yediğimiz masadaki yerimizi
arada bir değiştirebiliriz. Bu, beynimizi kalıplardan
kurtarır. Beyinler paraşüt gibidir, açılmadıkça çalışmaz.
BEYİN
HÜCRELERİ
ARTAR
MI’
Son 4-5 yıla kadar, ölen beyin hücrelerinin yerine yeni
hücrelerin oluşmadığı savunuluyordu. Bugün bu görüş
değişti ve beyin hücrelerinin artabileceği anlaşıldı. Beyin
hücrelerinin artması, beynin daha verimli kullanılmasını
sağlar. Her insanda milyarlarca adet bulunan beyin
hücrelerinin, her gün ortalama 10 bini ölüyor.Beyin
fonksiyonları 18-23 yaşlarında artar, 40 yaşından
sonraysa hızla azalır. Günde 10 bin hücre ölüyor. Ama
65-70 yaşına kadar ölen hücrelerin sayısı toplam
hücrelerin ancak yüzde 5’ine ulaşabiliyor. Demek ki
beyne hücre takviyesi oluyor. Ama takviye olurken o
hücreler, “Ben beyin hücresi olayım” demiyor. Bizim,
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(kök hücreler) dediğimiz hücreler var. Bunlar beyin
hücresine dönüşebiliyor. Her beyin hücresi öldüğünde,
bellek depolama, yeni bilgileri alma ve öğrenmede
zayıflama oluşuyor. Eğer beyin hücrelerimizi çalıştırırsak,
beyin aktivitemizi sağlıklı olarak koruyabiliriz. ”
Otomobilinizde direksiyonun başında ayağınız bir yandan
gazdan frene, frenden gaza giderken, bir yandan da
yoldaki işaret levhalarına bakıyor aynı zamanda
yanınızda oturanla sohbet ediyorsunuz. Beyniniz tüm bu
işlemleri birbirine karıştırmadan nasıl oluyor da aynı
anda gerçekleştirebiliyor’ Bu fantastik beceri çok uzun
zamandır bilim adamlarının kafasını kurcalıyor. Oysa tam
yüzyıldır “zeka”mızın anahtar sözcüğünü zaten biliyoruz:
Nöron, yani sinir hücresi. Ama… Şimdiye kadar hep göz
ardı edilmiş gliyal hücreler artık beyinle ilgili
araştırmalarda “biz de varız” diyorlar. Bunlardan özellikle
de astrositler, yani yıldız hücreler iletişimde olağanüstü
bir rol üstleniyorlar. O derece ki, bunlar sayesinde
beynimiz bir değil iki yoldan bilgi akışını sağlıyor. Ve bu
da her şeyi değiştiriyor. Astrositler arasındaki iletişimin
önde gelen uzmanlarından, College de France’dan
araştırmacı Christian Giaume, bu yapıyı iki hatlı
demiryoluna benzetiyor. Bu hatlardan biri hızlı trenler
için kullanılırken, diğerinden ise küçük vagonların
trafiğinde yararlanılıyor. Nitekim sinir yollarında bilgiler
astrosit yollarına kıyasla 100 bin kat daha hızlı akıyor. İki
ağ ve iki hız. İşte, kafamızın içinde neler olup bittiğini
anlatacak olan yeni bir saha.
Hem nöron hem astrosit! Bu iki hatlı sistem dünyayı
algılamamızı, düşünmemizi ya da belleğe kaydetmemizi
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nasıl etkiliyor’ Beynimiz yapacağı işlere göre mi hangi
yolu kullanacağını belirliyor’ Ya da astrosit ağları
birbirlerinden uzak beyin bölgelerinin etkinliklerini
eşzamanlı hale getirmekle mi yükümlüler’ Christian
Giaume tüm bu soruların son derece kışkırtıcı ancak bir o
kadar da zor olduğunu, bununla birlikte birkaç deneyin
sır perdesini biraz olsun araladığını belirtiyor. Ancak her
şeye rağmen henüz araştırmaların çok başında
olduklarının da altını çiziyor. ABD’de de, Illinois
Üniversitesi Beckman Enstitüsü’nden bir grup psikolog
90’lı yıllardan itibaren fareler üzerinde astrosit deneyleri
gerçekleştirmeye başladı. İlk başta, bir grup kemirgen
standart bir hayvan barınağı koşullarında büyütüldü.
Sürpriz sonuç Daha sonra ise bu hayvanlar üç gruba
bölünerek küçük kafeslerden oluşan, oynamaları için
belki bir tek küçük bir tekerleğin bulunduğu bir alana
yerleştirildi. Bir grupta fareler tek tek kafeslere kondu.
İkincisi ise grup olarak kaldı. Üçüncü gruptakilere gelince,
buradaki
hayvanlar
çeşit
çeşit
oyuncakların,
merdivenlerin, renkli nesnelerin yer aldığı adeta bir
lunapark görünümündeki bir parka konuldular. Bir aylık
bir deney süresinin ardından bilim adamları mikroskopta
farelerin beyin lamlarını incelediler ve üçüncü gruptaki
farelerde şaşırtıcı morfolojik farklar belirlediler. Bunların
korteks hacmi diğer hemcinslerine göre daha fazlaydı ve
sanki
nöronlar
gliyal
hücreler
tarafından
uzaklaştırılmışçasına nöron yoğunluğu daha düşüktü.
Başka bir deyişle, astrositler yeni duruma kolaylıkla
uyum sağlıyorlardı! Hepsi bu da değil. Bir başka deneyde
de bir grup fare bir, iki gün boyunca yoğun bir akrobasi
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antrenmanına tabi tutuldu. Diğer grubun ise rutininde
değişiklik olmadı.
AÇIK HAVADA DÜŞÜNÜN
1- Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır.
İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık yüzde 10 daha fazla
çalıştığı düşünülmektedir. Önemli kararlarınızı alırken
kapalı alandaysanız, ‘volta atmayı’ deneyebilirsiniz.
2 - Yürürken kolları sallamak beynin performansını
olumlu etkiliyor. Önemli kararlarınızı açık havada,
kollarınızı sağa sola sallayarak yürürken almaya ne
dersiniz’
3- Yabancı bir dil öğrenme beyni güçlendiriyor. Her gün
birkaç yabancı ya da yerli yeni kelime öğrenip,
kullanabilirsiniz. Sözlük okuyabilirsiniz. Alışveriş listesi
veya telefon numaralarını ezberlemeyi deneyebilirsiniz.
4- Zihinsel jimnastik /antrenman yapın. Bunun için çeşitli
bulmacaları çözebilirsiniz. Satranç gibi akıl oyunları
oynayın. Yatkınsanız, meditasyon, yoga gibi zihni
dinginleştiren teknikler üzerinde çalışın.
RUTİNDEN KURTULUN
5 - Rutin olarak tekrar ettiğiniz davranışlardan vazgeçin.
Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer elinizle
taşıyın, evinize başka bir yoldan gidin. En azından bir
günlüğüne televizyon kumandasını sık kullanmadığınız
elinizde tutun.
6 - Entelektüel zevklerinizi geliştirmek için her gün
mutlaka iyi bir özdeyiş antolojisinden birkaç cümle
okuyun. Beyninizi kaliteli cümlelerle besleyin!
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7 - Her gün güzel bir resme veya fotoğrafa bakmaya
çalışın. Estetik algınız, gördüğünüz estetik şeyler kadar
gelişir.
8 - Sevdiğiniz bir müziği bir süre gözleriniz kapalı
dinleyin. Beyin otoriteleri tarafından klâsik müziğin
zekâya 7 puan ekleyebildiği iddia edilmektedir.
9 - Günde aklınızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce
geçer. Bu düşünceler ne hakkındaysa, hayatınız da ona
göre şekillenir. Unutmayın, kafanızda en çok neyi
düşünürseniz, hayatınızda da onu çoğaltırsınız.
10 - Bir konu hakkında düşünürken, nasıl
düşündüğünüzü de gözlemleyin. Düşünmek üzerine
düşünmek, beyin ve düşünce kapasitesini artırır.
KALİTELİ BEYİN İÇİN UYKU
11 - İyi bir uyku kaliteli bir beyin için şarttır. Çok
uyuyorum diye üzülmeyin. Einstein’in günlük 10 saatten
fazla uyuduğu biliniyor. 24 saati geçen uykusuzluk
beyinde sarhoşluğa benzer bir etki yapar.
12 - Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir.
Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun yüzde 2’sini
oluşturduğu halde, vücuda gelen oksijenin yüzde 25’ini
tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk
organımız beyindir. Odanızın penceresini açarak
kendinize bol bol oksijen ısmarlayın.
13 - Farklı düşünme tarzları beyninizi geliştirir. Çocuklar
ve hayvanlarla daha fazla vakit geçirin. Sizden farklı
düşünen insanlarla konuşun.
14 - Kullanılmayan organ körelir. Sürekli televizyon
seyrederek beyninizi ‘düşük viteste çalıştırmayın.
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15 - Beynin en tehlikeli yanı ‘ters çaba’ kuralına göre
çalıştığı anlardır. Başınıza gelmesinden en çok
korktuğunuz şeye odaklanırsanız, korktuğunuzu başınıza
getirir! Buna ters çaba kuralı denir. Beyin odaklanılan
hedef olumsuz olsa bile, bunu gerçekleştirmek için
çalışır. Topluluk önünde konuşma yaparken ‘acaba
heyecanlanır
mıyım’’
diye
düşünürseniz,
heyecanlanırsınız.
16 - Beyni yoran monotonluktur. Hayatınızı ne kadar
renklendirirseniz, beyninizi o kadar neşelendirirsiniz.
SİHİRLİ SAYI KURALI
17 - Beyin kısa süreli hafızada beş ile yedi arasındaki
bilgiyi işleyebilir. Yeni bir bilgi gelince, bu bilgilerden
birini atar. Buna ‘sihirli sayı’ kuralı denir. Bu kural aşılıp
aşırı bilgi yüklenmesi durumunda beynimiz ‘servis dışı’
olur. Hayatınızın en büyük kararlarını alırken ‘kafadan ‘
değil, tıpkı beş haneli iki rakam grubunu çarparken
yaptığınız gibi, bir kâğıt üzerine yazarak ne yapacağınızı
hesaplayın.
18 - Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Fiziksel
zindelik, zihinsel zindelik getirir. Uzun süre hareketsiz
kalmak, zihni de hareketsizleştirir. Spor yapmaya, fazla
kilolarınızdan kurtulmaya özen gösterin. Yeterince su
için. Çünkü, insan beyninin yüzde 78’i su ile kaplıdır.
19 - Ders çalışırken ilk öğrenilenler, son öğrenilenler, sık
tekrarlananlar ve ilginç bulunanlar en çok akılda
kalanlardır. Dersleri kısa aralar vererek çalışmak akıllıca
bir harekettir.
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20 - Bu hafta kafanızı nasıl daha iyi çalıştırabileceğiniz
üzerine daha fazla düşünün. Unutmayın, beynimizi daha
iyi çalıştırmak için kullanacağımız organ yine beynimiz!
‘Aklınızı ‘başınıza’ toplayın ve kullanın!
Beyninizi zinde tutmak elinizde!
Beyninizi zinda tutun!İngiltere’de beyin hücreleri
konusunda yapılan geniş çaplı bir araştırma, İngiliz The
Times Gazetesi’nde yayınlandı. Makalede dinç bir beyin
için yapılması gerekenler yazıyordu. İşte uzmanından
zinde beyin önerileri :
Terleyin: Egzersiz, verimli çalışmak için bol oksijene
ihtiyaç duyan beyin hücrelerinin gıdası gibidir. Böylece
beynin öğrenme ve hatırlama becerisi güçlenir.
Balık yiyin: Yüksek Omega-3 içeren sardalya ve ton gibi
yağlı balıkları tüketmek zekayı attırır. Konsantrasyon ve
okuma yeteneğini geliştirir. B vitamini ve protein
açısından zengin besinler de beyindeki iletişimi
hızlandırır.
Lavanta koklayın: Lavanta kokusu işe konsantrasyonu
artırır. Özellikle öğle aralarında, çalışmaya başlamadan
önce lavanta koklayın.
Mola verin: Uzun ve aralıksız çalışma saatleri ters etki
yaparak beynin verimini düşürür. Araştırmalar her 40
dakikalık çalışmadan sonra 20 dakikalık ara vermenin,
sonraki 40 dakikaya hazırlanmak için gerekli olduğunu
savunuyor.
İyi bir uyku çekin: Gece 7-8 saatlik uyku beyin
performansını en üste taşır. Ayrıca gün ortasında 30
dakikalık bir kestirme beynin şarj olmasını sağlar.
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Sakız çiğneyin: Sakız çiğneme beyne giden kanı yüzde 20
artırıyor. Böylece hafızayı kuvvetlendirip, stresi azaltıyor.
Su için: Yüzde 80´i su içeren beynimiz, su içmediğimizde
küçülüyor. Bu sebepten her gün 1.5- 2 litre arasında su
içmek gerekiyor.
Kırmızıya bakmayın: Kırmızı görmek özellikle sınavda
başarıyı düşürüyor ve öğrencide motivasyon düşüklüğü
yaratıyor.
Sıcak çikolata için: Yatmadan önce içilecek bir bardak
sıcak çikolata zekayı artırıyor. Kakao özellikle yaşlıların
zihnini açıyor.
Rock dinleyin: Araştırmalar rock müziğin de, klasik müzik
kadar öğrenmeyi ve konsantrasyonu artırdığını gösterdi.
Rahatlayın: Rahat bir yere oturup gözlerinizi kapayın ve
ayaklarınızdan boynunuza kadar tek tek kaslarınızın
gevşediğini hissedin. Gerginliği atmak, sınavdaki
başarınızı yükseltecektir.
Yetenek geliştirin: 6 yaş grubu üzerinde yapılan
araştırmalara göre müzik ve resim gibi konularda eğitim
gören çocukların IQ´ları daha yüksek oluyor.
Sınırlı teknoloji: SMS ve e-mail´i fazla kullanmak ve çok
televizyon seyretmek zeka seviyesini düşürüyor.
Beyin jimnastiği yapın: Akıl oyunları, bulmaca ve zeka
testleri çözerek beyninizi zinde tutabilirsiniz.
Alkol almayın: Alkol beyin hücrelerini öldürerek,
öğrenme ve hafıza bölgesine zarar veriyor.
Hafızayı Geliştirmek İçin 10 Güzel Öneri
Randevularınızı mı unutuyorsunuz’ Otomobilinizin
anahtarlarını
nereye
koyduğunuzu
hatırlamıyor
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musunuz’ Tanıdığınız biriyle karşılaştığınızda adı bir türlü
aklınıza gelmiyor mu’ Bu soruların yanıtı “evet” se,
hafızanıza sahip çıkmanın zamanı gelmiş de geçiyor…
1. Hafızanızın araç gereç çantasını doldurun
Örneğin; kendi kendinize konuşmak, sözel hafıza izleri
yaratır. Kelimelerin baş harflerinden oluşturulan
kelimeler ya da tekerlemeler hafızanızı uyarmaya
yardımcı olur. Gruplamak da, hatırlamaya yardım edecek
bağlantı izlerini oluşturmak için önemlidir. Tekrarlamak,
bilginin kısa süreli hafızanızda kalmasına yardım eder.
2. Motive edicinizi bulun ve girişimde bulunun
Hafızanızın gelişmesi motivasyona dayanır. İnsanlar
motive edildiklerinde, yaşadıkları şey kalıcı anılarıyla
birleşsin diye dikkat ederler ve konsantre olurlar.
3. Hayattan keyif alın
Hayattan keyif almak için, öncelikle yaşadığınız acılarla
başa çıkabilmeniz gerekir. Hayatı anlamaya çalışmak ise,
sizi yeni bilgi arayışına ve bu bilgiyi hatırlama isteğine
götürür. İlişkiler hayatımızın zenginleşmesine katkıda
bulunduğundan, hafıza için önemlidir.
4. Odaklanma gücünüzü artırın
Dikkatinizi odaklamak, bazı şeylerin siz istediğiniz sürece
zihninizde kalmasını sağlar.
5. Zihinsel müdahaleleri geçersiz kılın
Konsantre olmak, dikkat dağınıklıklarını ve müdahaleleri
göz ardı ederek, dikkat etmeyi sürdürmektir. Hafıza
yardımcılarınızı daha çok kullanmak, aynı anda birden
çok şeye odaklanmamak ve atacağınız adımların hızını
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belirlemek, dikkat dağınıklığıyla ve müdahalelerle başa
çıkma stratejileridir.
6. Öğrenmenize ve hayatınıza önem verin
Hafızanız zaten düzenlidir. Hafıza izleri halihazırda
düzenli olarak depo edilir ve siz olayları, insanları ve
bilgiyi düzenli birimler halinde hatırlarsınız. Öğrenmeye
düzen vermenin dışında zamanınızı ve çevrenizi de
düzenlemek hafızanızı geliştirecektir.
7. Sağlığınıza önem verin
Sağlığı korumak için plan yapmak hafızanın iyi çalışması
için esastır. Bu plan dengeli beslenmeyi, egzersiz
yapmayı, zehirli maddelere maruz kalmayı en aza
indirmeyi ve düzenli doktor kontrolünden geçmeyi
kapsar.
8. Stres ve depresyonla başa çıkın
Ruhsal durumlar ve duygular, hafızayı olumsuz yönde
etkiler. Bunlardan korunma yollarını denemelisiniz.
9. Yaşlanma sürecini anlayın
Yaşla bağlantılı duyusal değişiklikler hafızanız için önemli.
Stratejilerle bundan kurtulabilirsiniz.
10. Kendinizin rehberi olun
Tutumunuzda ve hayat tarzınızda hafızanızın daha iyi
olmasını sağlayacak olumlu değişiklikleri yapabilirsiniz.
Beyninizi zinde tutmak elinizde!
Beyninizi zinde tutun!İngiltere’de beyin hücreleri
konusunda yapılan geniş çaplı bir araştırma, İngiliz The
Times Gazetesi’nde yayınlandı. Makalede dinç bir beyin
için yapılması gerekenler yazıyordu. İşte uzmanından
zinde beyin önerileri :
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Terleyin: Egzersiz, verimli çalışmak için bol oksijene
ihtiyaç duyan beyin hücrelerinin gıdası gibidir. Böylece
beynin öğrenme ve hatırlama becerisi güçlenir.
Balık yiyin: Yüksek Omega-3 içeren sardalya ve ton gibi
yağlı balıkları tüketmek zekayı attırır. Konsantrasyon ve
okuma yeteneğini geliştirir. B vitamini ve protein
açısından zengin besinler de beyindeki iletişimi
hızlandırır.
Lavanta koklayın: Lavanta kokusu işe konsantrasyonu
artırır. Özellikle öğle aralarında, çalışmaya başlamadan
önce lavanta koklayın.
Mola verin: Uzun ve aralıksız çalışma saatleri ters etki
yaparak beynin verimini düşürür. Araştırmalar her 40
dakikalık çalışmadan sonra 20 dakikalık ara vermenin,
sonraki 40 dakikaya hazırlanmak için gerekli olduğunu
savunuyor.
İyi bir uyku çekin: Gece 7-8 saatlik uyku beyin
performansını en üste taşır. Ayrıca gün ortasında 30
dakikalık bir kestirme beynin şarj olmasını sağlar.
Sakız çiğneyin: Sakız çiğneme beyne giden kanı yüzde 20
artırıyor. Böylece hafızayı kuvvetlendirip, stresi azaltıyor.
Su için: Yüzde 80´i su içeren beynimiz, su içmediğimizde
küçülüyor. Bu sebepten her gün 1.5- 2 litre arasında su
içmek gerekiyor.
Kırmızıya bakmayın: Kırmızı görmek özellikle sınavda
başarıyı düşürüyor ve öğrencide motivasyon düşüklüğü
yaratıyor.
Sıcak çikolata için: Yatmadan önce içilecek bir bardak
sıcak çikolata zekayı artırıyor. Kakao özellikle yaşlıların
zihnini açıyor.
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Rock dinleyin: Araştırmalar rock müziğin de, klasik müzik
kadar öğrenmeyi ve konsantrasyonu artırdığını gösterdi.
Rahatlayın: Rahat bir yere oturup gözlerinizi kapayın ve
ayaklarınızdan boynunuza kadar tek tek kaslarınızın
gevşediğini hissedin. Gerginliği atmak, sınavdaki
başarınızı yükseltecektir.
Yetenek geliştirin: 6 yaş grubu üzerinde yapılan
araştırmalara göre müzik ve resim gibi konularda eğitim
gören çocukların IQ´ları daha yüksek oluyor.
Sınırlı teknoloji: SMS ve e-mail´i fazla kullanmak ve çok
televizyon seyretmek zeka seviyesini düşürüyor.
Beyin jimnastiği yapın: Akıl oyunları, bulmaca ve zeka
testleri çözerek beyninizi zinde tutabilirsiniz.
Alkol almayın: Alkol beyin hücrelerini öldürerek,
öğrenme ve hafıza bölgesine zarar veriyor.
Hatırlama Teknikleri
Hatırlamak istiyorum ama unutuyorum diyorsanız
üzülmeyin. Hatırlamak istediğinizi teknik yöntemler
kullanarak hatırlayabilirsiniz.
Hatırlama tekniklerini öğrenmek için çok zaman
harcadım. Eskiden sanırdım ki sadece çok zeki insanlar
her şeyi hatırlar. Oysaki öyle değilmiş. Hatırlamak için
zeki olmaya gerek yokmuş. Sadece tekniklerini bilmek
gerekliymiş. Ben eskiden konuyla ilgili fıkra anlatanlara
veya bir anektot anlatanlara bayılırdım. Nasıl hatırlayıp
da tam yerinde anlatırlar diye hayranlık duyardım.
Meğerse bu sadece beynini terbiye etmekle ilgili bir
alışkanlıkmış. Beynimizi kendi haline bırakırsak ya da
gereksiz şeylerle beynimizi doldurursak hatırlama
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konusunda geri kalırız. Birçok insan çoğu şeyi unuttuğu
zaman beyin fonksiyonlarının iyi çalışmadığını, hasta
olduğunu ya da yeteri kadar zeki olmadıklarını sanırlar.
Evinizdeki kitapları kütüphaneye gelişigüzel koyduğunuz
zaman aradığınızı bulmakta zorlanırsınız. Mutlaka
bulursunuz ama gerekli olduğu zaman değil de belki
ertesi günü bulursunuz. Bulmak için de çaba sarf etmeniz
gerekir. Oysaki konularına göre düzenlenmiş bir
kütüphanede bir kitabı bulmak birkaç saniyedir.
Beynimiz de bizim kütüphanemizdir. Eğer bilgileri
beynimizin içine gelişigüzel atarsak hiçbir şeyi
hatırlayamayız. Hatırlamanın bir tekniği olduğunu
öğrendikten ve uyguladıktan sonra artık hiçbir şeyi
unutmuyorum. Bir konu hakkında sohbet ederken o
konuyla ilgili anektod veya fıkra anında aklıma geliyor.
Bilirsiniz bir söz zamanında kullanılmayınca değeri
olmuyor. Sohbet bittikten ve insanlar dağıldıktan sonra
arkadaşımızı arayıp konuyla ilgili aklımıza geleni
söylemeyiz.
Yazı yazmak için bilgisayarın başına oturduğumda sadece
yazacağım konuya karar vermiş oluyorum. Parmaklarımı
klavyeye koyduktan sonra beynimin içinden bütün
bilgiler dökülüyor. Neden mi’ Çünkü beynimin içindeki
bilgiler düzenli. Yani klasörlere yerleşmiş durumda. İlgili
bilgi kendiliğinden ve doğru zamanda geliyor. Bu da beni
çok mutlu ediyor. Bu klasörlere bilgileri nasıl mı
yerleştirdim’
Yani hatırlama teknikleri nelerdir’
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1Gereksiz
bilgilerin
akılda
tutulmaması
2- Akılda tutulması gerekmeyen ama unutulmaması
gereken her şeyi yazmak, yani bir ajanda kullanmak,
3Okunan
her
şeye
konsantre
olmak,
4- Konsantre olunan kitabın altını çizmek ve bu çizili
yerleri tekrarlamak. Unutmamanın en önemli şartı
tekrardır. Yeni duyduğunuz bir fıkrayı gün içinde 3-4
kişiye anlatarak deneyin. İddia ediyorum o fıkrayı asla
unutmazsınız.
6- Aynı anda iki iş yapmamak. Tek işe konsantre olmak
7- Hatırlanması gereken konu ile ilgili zihin haritaları
çıkarmak
8Yapılan
işe
mana
katmak
9- Bir işle uzun süre ilgilenmemek. Birer saat arayla
molalar
vermek
ve
beyni
dinlendirmek,
10- Unutulmaması gereken isim, sayı veya olay için
akıldan onunla ilgili senaryo yazmak.
Geçenlerde yeni tanıştığım biriyle sohbet ederken,
verdiğim seminerlerin konusunu sordu. Ben de stres,
mutluluk, duygular, hatırlama teknikleri vs. dedim. Bana
şöyle bir soru sordu, “Hatırlamama teknikleri de var mı’”
Evet bazen bazı şeyleri hatırlamak bazı şeyleri de
hatırlamamak isteriz. Şimdi aklıma güzel bir hikaye geldi.
Bu hikaye çölde yolculuk eden iki arkadaş hakkında
anlatılır.
‘Yolculuğun bir aşamasında iki arkadaş tartışırlar. Biri
ötekine bir tokat atar. Tokadı yiyenin canı çok yanar ama
tek kelime etmez ve kum üzerine şu sözleri yazar;
BUGÜN EN İYİ ARKADAŞIM BANA BİR TOKAT ATTI.
Yıkanabilecekleri bir vahaya rastlayana dek yürümeyi
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sürdürürler. Tokadı yiyen yıkanırken batağa saplanır.
Boğulmak üzereyken, arkadaşı tarafından kurtarılır.
Boğulmak üzeren olan arkadaş tam selamete çıktıktan
sonra, bir kaya parçası üzerine şu sözleri kazır; BUGÜN
EN İYİ ARKADAŞIM BENİM HAYATIMI KURTARDI. Önce
tokadı atan sonra da en iyi arkadaşının hayatını kurtaran
kişi
ona
şöyle
der;
-Senin canını yaktığımda bunu kum üzerine yazdın. Ama
şimdi
kayaya
yazıyorsun.
Neden’
Arkadaşı
şöyle
cevap
verir;
-Biri bizi incittiğinde bunu kum üzerine yazmalıyız ki,
bağışlama rüzgarı estiğinde onu silebilsin. Ama biri bize
iyi bir şey yaparsa, onu kayaya kazımalı ki, onu hiçbir
rüzgar yok etmesin.’
Önemli olan hatırlamamız ve hatırlamamamız
gerekenleri ayırabilmek. Bunun için de sadece akıl
gerekli. İkisini birbirinden ayırt edebilmek için.
Otistik Hafızası
Niçin bazı insanlar başarma arzusu ile doğarken, bazıları
dışarıdan destek görmediği zaman olduğu yerde sayıyor’
Niçin bazılarının tutku fitili hiçbir zaman ateşlenmiyor’
Bir ailenin bazı üyeleri çok başarılı bir çizgi tuttururken,
niçin aynı ailenin başka üyeleri başarı merdiveninin en
alt
basamaklarında
debelenip
duruyor’
Bilim adamları başarma isteği veya hırs olarak
nitelendirilen dürtünün kaynağını araştırıyor. Time
dergisinin 13 Şubat 2006 tarihli sayısında yayımlanan bu
ilginç yazının geniş bir özetini sunuyoruz. İnsanlığın
davranış portföyündeki dürtülerin içinde hırs Ğortak
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pastadan, başkaları kapmadan en büyük dilimi kapma
isteği- insanlara en demokratik şekilde dağıtılmış
olmalıdır.
Doğa, aslında toplamı sıfır olan bir oyundur. Aileniz için
avladığınız her hayvan, başkalarının bir hayvan eksik
yemesi anlamına gelir. İşgal ettiğiniz her toprak,
diğerlerinin daha az toprakla yetinmesini gerektirir.
Olaya bu şekilde bakınca, başarma ihtiyacının herkese
eşit olarak dağıtılmış olduğu sonucu çıkıyor.
Ancak bu sonuç gerçeği yansıtmıyor. Başarma arzusu
herkeste aynı olmadığı için başarıya ulaşmak için elindeki
tüm olanakları kullanan her insana, elindekiyle yetinen
başka bir insan düşüyor. Ayrıca başarma hırsı kadın ve
erkekte de farklı bir yol izler. Aynı şekilde Amerikalılar ile
Avrupalılar, zenginler ile fakirler, savaş sonrası
jenerasyon ile zamanımızın gençliği de bu açıdan
farklıdır. Hırslı kişiler de tutkularını farklı şekillerde
yaşarlar.
Hırsın tarifi
“Hırs evrimin bir yan ürünüdür” diye konuşan Soka
University of America’dan antropolog Edward Lowe,
“Sosyal statünün nasıl tanımlandığına bakmaksızın, her
toplumda bazı insanlar, sosyal statü için diğer
insanlardan daha agresif bir yol izlerler” diyor.
Davis’teki Kaliforniya Üniversitesi’nden psikolog Dean
Simonton, başarının karmaşık bir olgu olduğuna dikkat
çekiyor:
“Hırs enerji ve kararlılık gerektirir. Ancak bu noktada bir
hedefin de olması gerekir. Hedefi olup da enerjisi
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olmayan insanlar, bir kanapeye uzanıp ‘bir gün daha iyi
bir fare kapanı yapacağım’ diye hayal kuranlardır.
Enerjisi olup, hedefi olmayan insanlar ise bir projeden
diğerine atlarken, dağılıp giderler.”
Enerjinizin, hedefinizin ve yeteneğinizin varolduğunu farz
edelim. Bu durumda hırs eşit midir’ Olağanüstü bir kulağı
olan başarılı bir müzisyen, her notada ter döken başarısız
bir müzisyenden daha mı hırslıdır’ Mozart’ı dinleyebiliriz,
fakat Salieri’yi de alkışlamamız gerekmez mi’
Hırs konusunun en büyük açmazı, hırsın aşırıya
vardırıldığı durumlardır. Ahlaki kaygılar taşımayan büyük
hedefler, diktatörleri doğurur Ğveya Enron ve Parmalat’ı.
Günde 16 saatlik çalışma temposu, çalışma masasında
yenilen hızlı yemeklerle birleşince kalp krizi ve
tükenmişlik sendromlarına davetiye çıkartır. Hatta
çocuklar arasında bile hırs, hızla zarar vermeye başlar.

Hırsın açmazı
Ohio State University’den antropolog Peter Demerath,
normal müfredatlarının dışında çok sayıda ders alan,
derslerden sonra sportif faaliyetlere katılan ve bunlarla
yetinmeyip boş zamanlarında çalışan 600 lise öğrencisi
üzerinde bir araştırma yürüttü.
Bunların yüzde 70’i arada sırada veya devamlı stres
içinde olduklarını itiraf ettiler. Demerath karşılaştığı
ilginç vakalardan birini şöyle anlatıyor:
“Çocuklardan birine, ailesinin bu çalışma temposunu
nasıl karşıladıklarını sordum. Çocuk evde geçirdiği
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zamanın çok kısa olduğunu ve bu nedenle ailesiyle
konuşmaya fırsat bulamadığını söyledi.”
Antropologlar, psikologlar ve diğer uzmanlar bu konuya
daha yakından eğilerek, hırsın köklerini ailede, kültürde,
cinsiyet farkında ve diğer faktörlerde arıyor. Lowe,
“Prestij peşinde koşmak son derece insani bir tutumdur.
Yalnızca karnını doyurmak ve barınmak yeterli gelmez.
İnsanlar daha fazlasını ister” diyor.
Hırs insanların dışında hayvanlar aleminde de yaygındır.
Pek çok hayvan, doğdukları andan itibaren hırs belirtileri
göstermeye başlar.
Tek hırslı tür insan değil
Kurt yavruları daha sütten kesilmeden önce, bazılarının
“alfa” bazılarının da “beta” oldukları anlaşılır. Alfalar
daha hızlı, daha meraklı ve süt, anne ve yatacak yer
açısından daha açgözlüdür. Ayrıca yaşamları boyunca da
alfa olarak kalırlar. Alfa kurtları yuvarından daha fazla
uzaklaşır, her yıl yavrularlar ve 10-11 yaşına kadar
yaşarlar.
Betalar bu avantajların hiçbirinden yararlanmazlar;
yuvalarından çok uzaklaşmazlar; nadiren yavrularlar ve
genellikle 4 yaşından önce ölürler. İnsanlar da buna
benzer doğal bir kararlılık sergiler. Çocukluğunda ele
avuca gelmez çocukların, büyüyünce ne kadar başarılı bir
iş adamı olduğu öyküleri yaygındır. Bu özellik genlerle
geçiyorsa, başarı yolunda farklı kulvarlarda ilerleyen tek
yumurta ikizlerinin durumu nasıl açıklanabilir’ Şu anda
doğduktan sonra birbirlerinden ayrılan tek yumurta
ikizleri üzerinde devam etmekte olan çalışmalarda,
başarı dürtüsünün şiddeti ölçülüyor. Çalışmalarda
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ikizlerin profillerinin yüzde 30-50 oranlarında örtüştüğü
görülüyor.
Hırsın beyindeki izleri
Bu sonuç, genetik açıdan, kalıtsallığın çok önemli bir
etmen olduğunu gösterir. Ancak yine de çocukluk
deneyimleri, ailenin etkisi gibi çevresel etmenlerin de
rolünün küçümsenmeyecek kadar önemli olduğu da
anlaşılıyor.
Bu değişkenleri araştırmanın bir yolu da beyni
incelemektir. Missouri, St.Louis’teki Washington
Üniversitesi’ndeki bilim adamları, sebat olarak bilinen bir
özelliği incelemek için beyin görüntülerinden
yararlandılar.
Sebat, bir işe tamamlanıncaya kadar odaklanma
yeteneğidir. Bilim adamlarının sebat üzerinde
durmalarının bir nedeni de sebatı, hırsı harekete geçiren
bir motor olarak düşünmeleridir.
Bilim adamları bu bağlamda öğrencilere bazı sorular
sorarak sebat düzeylerini ölçtüler. Daha sonra
öğrencilere basit bir görev vererek, görevi yaparken
beyinlerinin magnetik rezonans ile görüntüsünü aldılar.
Sonuçta sebat ölçümleri en yüksek olan öğrencilerin
beyinlerindeki limbik bölgede çok büyük bir hareketlilik
olduğunu tespit ettiler. Limbik bölge, beynin duygular ve
alışkanlıklar ile ilgili olan bölgesidir. “Korelasyon 0.8
(veya yüzde 80) idi” diye açıklamada bulunan araştırma
sorumlusu profesör Robert Cloninger, “Bu, sebatın işin
tamamlanmasında ne kadar önemli bir etmen olduğunu
gösteriyor” diyor. Bu arada beyindeki doğuştan gelen
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farklılıkların hırsları tetiklediğini veya öğrenilen
davranışların limbik bölgeyi faaliyete geçirdiğini
söylemek mümkün değil.
Fakat bazı bilim adamları hırsı olmayan insanları, doğru
yerde doğru yöntemle tetiklendiği takdirde hırslı hale
getirmenin mümkün olduğuna inanıyor.
“Enerji düzeyi genetik olabilir” diye konuşan psikolog
Simonton, “Ancak enerji düzeyi doğru zamanda doğru
hedefi bulmakta insanlara yol gösterir” diyor. Simonton
ve meslektaşları Franklin D. Roosvelt’in çocuk felci
hastalığının kendisine öğrettiği sabır ve mücadele ruhu
sayesinde bu kadar başarılı bir başkan olduğunu ileri
sürüyor.
Kadın ve erkekte hırsın sergileniş farkı
Kadın ve erkekte yarışma ruhunun farklı olduğuna
inanan antropologlar, bunun köklerinin çiftleşme
stratejilerinde yattığını ileri sürüyor.
Erkekler rekabetçi bir üreme stratejisi benimserken,
kadınlar kısa vadeli çıkarlar üzerine değil, uzun sürecek
bir ilişkiyi hayal ettikleri için daha gerçekçi bir tutum
benimserler.
Babunlar ve eski dünya maymunlarında annelerinin
sosyal sınıfları genç dişilere miras kalır. Anneler
dolayısıyla kendi düzeylerini artırırken, kız evlatlarının da
düzeylerini düşünmek zorunda kalırlar. Bu tür bir
geleneğin insanlarda da hüküm sürdüğü görülüyor.
Bu tür yaklaşımları 21.Yüzyıl’ın çalışma koşullarına
uygularsak, çocuklarına bakmak için çalışmayı bırakan
annelerin kısa vadeli hedeflerini bir kenara bırakarak,
uzun vadeli çıkarlar peşinde olduğunu anlarız.
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Aile ve kültürün rolü
Hırsın derecesini belirleyen iki önemli etmenden biri sizi
üreten aile, diğeri de ailenizi yaratan kültürdür. Pek çok
psikolog, çocukları için iddialı fakat gerçekçi hedefler
koyan ailelerin, başarıları alkışlayarak, hataları hoş
görerek kendine güvenen çocuklar yetiştireceğine
inanıyor. Ailelerin kontrol edemediği, ancak çocukların
yetiştirilmesinde çok önemli bir rol oynayan bir diğer
faktör de çocukların içinde doğdukları koşullardır.
Zenginliğin ve yoksulluğun insanlarda hedefe ulaşma
arzusu üzerinde nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmek
zordur. Genel olarak bu konuda yapılan çalışmalar, hırslı
insan oranın en yüksek olduğu kesimin orta sınıfın üst
tabakası olduğunu gösteriyor. Bunun, bu sınıftaki
insanlarda endişe düzeyinin çok yüksek olmasından
kaynaklandığı düşünülüyor.
Hırs ve 4 kategorisi
Antropologlar hırsı ölçerken aileleri 4 kategoriye
bölerler:
-Yoksullar
-Mücadeleyi bırakmayıp, ayakta kalmayı başaranlar
-Üst orta sınıf
-Zenginler
İlk iki sınıfa dahil olanlar için hırs lükstür. Zenginler için
ise hırsa gerek yoktur. Üst orta sınıf ekonomik olarak
güvende olmakla birlikte bu güvenceyi yitirme
korkusuyla kendilerini sağlama almak isterler. Dolayısıyla
ellerindeki olanakları artırma çabasına girerler. “Buna
statü endişesi diyoruz” diye konuşan antropolog Lowe,
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“Bu sınıfta doğanların pek çoğunda bu hırs ilk başlarda
olmasa bile sonradan olur” diyor.
Endişeli toplumlar
Ancak bazı toplumlar insanları daha endişeli yapar.
Örneğin ABD her zaman “önce ben” toplumudur. Bu
özellik paylaşılan kaynakların azalmaya yüz tuttuğu şu
günlerde bile devam ediyor. Diğer ülkelerde bu konuda
farklı bir yol izleniyor. Bu yol kültürel DNA’nın ne kadar
derinlere kazındığına bağlı olarak değişiyor.
Amerikan modeli zenginlik yaratırken, karşılığında
yüksek bir bedel ödeme gerekliliğini de getiriyor.
Örneğin hırs silahı bazen hırslı kişiye yönelebiliyor. Ohio
State University’de öğrencilerdeki stres düzeyini ölçmek
için düzenlediği deneylerde, Demerath, başka bulgulara
daha ulaştı.
Başarma arzusunun yüksek düzeylerde seyrettiği
öğrencilerde kandırma, aldatma gibi ahlaki çöküş izlerine
rastlandı.
“Çocuklar böyle bir ortamda kendi ahlak kurallarını
kendileri yaratıyorlar” diye konuşan Demerath,
“Rekabetçilik o kadar içlerine işlemiş ki, kişilikleri rekabet
temeli üzerine oturmuş” diyor.
Hava atmak yararsız
Demerath bu deneyi farklı bir kültürde uyguladığında
son derece farklı sonuçlarla karşılaştı. 1990’lı yıllarda
Papua Yeni Gine’de bir yıl kalarak küçük çocukların
öğrenme süreçlerini izledi. Bu ülkede okullarda bireysel
rekabete yer verilmediğini, toplu başarının her şeyden
önemli olduğunu gördü.
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Başkalarının yenilgisi üzerine kurulan başarı, Papua Yeni
Gine’de gösteriş ve “abesle iştigal” olarak algılanıyordu.
Bu akıllıca bir taktikti. Çünkü çiftçilikle veya balıkçılıkla
geçinilen bir ülkede, hasta olduğunuz zaman sizin
yerinize tarlanızla ilgilenen veya sizin için balık avlayan
birinin bulunması düzenin devamı için gereklidir. Oysa
sınıfta “hava atma”nın böyle bir yararı yoktur.
Koşullar değiştikçe hırslanan insanlar
Kolektif başarıya prim verenlerin bu tutumları ne yazık ki
her koşulda devam etmiyor. ABD’de İspanyol kökenli
göçmenlerin okuldaki başarılarını ölçen bilim adamları
göçmen çocukların Amerikalı çocuklardan daha başarılı
olduğunu tespit etmiş. Ayrıca ilk göç eden ailelerin
sonradan gelenlere oranla daha iyi durumda olduğu
görülüyor. New York Üniversitesi’nden eğitim profesörü
Marcelo Suarez-Orozco, “100 yıl önce insanların orta
sınıf standartlarını yakalamaları için iki veya üç nesil
geçmesi gerekirdi. Bugün bu standardı bir nesilde ele
geçiriyorlar” diyor.
İnsanlık tarihi aşırı hırsın yol açtığı felaket öyküleri ile
doludur. Başarma dürtüsü çok yüksek olan insanlar
genellikle bu özelliklerini gizli tutmaya gayret ederken,
bazen bu dürtü aniden şaşırtıcı bir biçimde ortaya
çıkabilir.
Aşırı hırsın doğurduğu tehlikeler
Atlanta’daki Yerkez Primat Merkezi’nden primatolog
Frans de Waal, primatlar üzerindeki gözlemlerini şöyle
açıklıyor: “Grubun içinde en kenarda köşede kalmış
erkek şempanze, bir gün fırsatını yakaladığında lider
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şempanzeyi yerinden edip, tamamen farklı bir erkek
haline gelir. İnsanların yüzde 90’ınında böyle olduğunu
düşünüyorum.
Üç kişinin bulunduğu bir adada içlerinden biri küçük bir
diktatör olabilir.” Ancak üstün olma kaygısı beraberinde
bir dizi olumsuzluk da getirir. Kalp krizi, ülser ve strese
dayalı diğer hastalıklar başarılı insanlarda daha yaygındır.
Alfa kurtlarının kanlarında kortizol düzeyi daha yüksektir.
Kortizol, endişeli insanların kanlarında da bulunan bir
stres hormonudur. Alfa şempanzelerde kalp krizi ve ülser
oldukça yaygındır.
Bu nedenlerle, alfa olma dürtüsü taşıyan insanlar ve
hayvanların ellerindekilerle yetinmeyi öğrenmeleri daha
akıllıca bir yaşam stratejisidir. “Yüksek pozisyonlarda
olma arzusu evrenseldir” diye konuşan Waal, “Ancak bu
özellik diğer bir özellikle birlikte evrilmiştir. O da alt
pozisyonları yaşanılır hale getirme dürtüsüdür” diyor.
“B oyuncusu” olmanın yararları
İnsanlar beta pozisyonlarda huzur içinde yaşamayı
öğrenmenin yanı sıra bu pozisyonlarda para kazanmayı
da öğrenmişlerdir. Şirketlerin içinde, en avantajlı çalışma
grubu “B oyuncuları”ndan oluşur. B oyuncuları, üst
yöneticilerin altında çalışan profesyonellerdir.
Bunların çok büyük güçleri yoktur, ancak şirketin ayakta
kalmasını sağlayan ve beceri isteyen tüm işleri bunlar
yürütür. Lowe bu konuda şöyle konuşuyor. “Herkes
yükselmek ister. Bu nedenle toplumlar yükselmek
isteyenlere çeşitli alternatifler sunmak zorundadır.”
Son olarak bu esneklik Ğolası ödüllerin çeşitliliği- tüm
sıkıntılarına karşın büyük hedeflerin peşinde koşma
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dürtüsüne haklılık kazandırır. Hırs çok pahalı bir
dürtüdür, çünkü çok büyük miktarda duygusal yatırım
gerektirir. Burada önemli olan önünüze çıkan fırsatları
zamanında değerlendirmektir.
Oprah Winfrey
Başarıları: 1 milyar dolarlık medya imparatorluğu,
filmler, magazinler ve 20 yılını dolduran “talk show”u.
Başarı yolunda ilk işaretler: 2 yaşında okumaya başladı. 5
yaşında okula gitti. Birinci sınıfı bitirdikten sonra üçüncü
sınıfa atladı.
Bill Clinton
Başarıları: ABD eski Başkanı, bugünün ünlü devlet adamı
Başarı yolunda ilk işaretler: 16 yaşında 1.000 kadar
öğrencinin içinden seçilerek sanal bir senatoda koltuk
kaptı. Washington’a yaptığı bir gezide en büyük idolü
olan Başkan John F.Kennedy ile el sıkışmayı başardı.
Condoleezza Rice
Başarıları: ABD Dışişleri Bakanı
Başarı yolunda ilk işaretler: Yetenekli bir çocuk piyanist
olarak Alabama Birmingham Konservatuvarı’na 10
yaşında başladı. Tüm derslerinden en yüksek notları
alıyordu. Buz pateni yapmak için her sabah saat 4:30’da
kalkarak buz pistinde çalışıyordu.
Michael Schumacher
Başarıları: 84 yarış kazandı ve 7 kez Dünya şampiyonu
oldu. Bugüne dek gelmiş geçmiş en başarılı Formula One
sürücüsü.
Başarı yolunda ilk işaretler: 4 yaşında go-kart
kullanıyordu, 6 yaşında yerel kulüp şampiyonu, 15’şinde
Alman Gençler şampiyonu oldu.
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Jennifer Lopez
Başarıları: Eski TV-Show danscısı, plakları 40 milyon sattı.
Hollywood’un en yüksek ücreti alan Latin Amerikalı
sanatçısı. Kendi adını taşıyan parfümleri var.
Başarı yolunda ilk işaretler: Sony ile ilk antlaşmasını
yaptığı zaman, “Her şeyin en iyisini istiyorum” diyerek
hırsını ortaya koymuştu.
Tom Cruise
Başarıları: Film başına 25 milyon dolar alıyor. Üç Oskar
sahibi.
Başarı yolunda ilk işaretler: Orta okuldaki bir müzikaldeki
ilk rolünden sonra 10 yıl içinde meşhur olacağına söz
verdi. Bundan 4 yıl sonra “Risky Business” isimli filmde
rol aldı.
Britney Spears
Başarıları: İlk single’ı ve ilk dört albümü çıkar çıkmaz
birinci sıraya oturdu. O tarihten sonra 76 milyon disk
sattı ve yaklaşık 150 milyon gelir elde etti.
Başarı yolunda ilk işaretler: Spears kendini banyoya
kapatıp, bebeklerine şarkı söylerdi. Her şarkıdan sonra
eğilip, bebeklerden oluşan seyircisine selam verirdi.
Richard Bronson
Başarıları: Uçak ve trenlerden oluşan küresel bir ulaşım
ağı; müzikten, makyaj malzemelerine kadar her şey
satan mağazalar zinciri
Başarı yolunda ilk işaretler: 16 yaşındayken “Student”
adında bir dergi çıkarttı. 20 yaşındayken posta ile
alışveriş şirketi “Virgin”i kurdu. Karaipler’de ada satın
aldı.
Martha Steward
226

Başarıları: Amerikalılara nasıl yaşamaları gerektiğini
öğreten bir yaşam gurusu; bir dergi, iki TV show’u, bir
uydu radyosu antlaşması, sayısız kitap
Başarı yolunda ilk işaretler: Evde bebek bakarak para
kazanılmayacağını fark ederek, daha küçük bir çocukken
para karşılığında evlerde doğum günü partileri
düzenliyordu.
Tiger Woods
Başarıları: 21 yaşında dünyanın bir numaralı golfçüsü
olmayı başardı. 30 yaşında 56 milyon doların sahibi.
Başarı yolunda ilk işaretler: 6 yaşında aynanın önünde
vuruş talimleri yaparken “Kendi kaderimi kendim
çizeceğim” cümlesinin kayıtlı olduğu teyp bandını
dinliyordu.
Oyun Zihni Açıyor, Beyni Geliştiriyor
Çocukların sağlıklı gelişimi için sevgi ne kadar gerekliyse
oyun ve oyuncakların da o kadar gerekli olduğu, oyunun
çocuğun bedensel, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil
gelişiminde önemli rol oynadığı ve hayal gücünü
genişlettiği bildirildi.
0-6 yaş grubu çocukların gelişiminde oyun ve
oyuncakların önemine dikkat çekerek, çocuk için yaşamı
öğrenme aracı olan oyunun büyük öneme sahip
olduğuna işaret etti. Oyun oynarken çocukların mutlu
olduğunu, çocuğun büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için
beslenme, sevgi, bakım ne kadar gerekli ise oyun ve
oyuncakların da o kadar gerekli olduğunu, oyunun
çocuğun bedensel, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil
gelişiminde önemli rol oynadığını belirten uzmanlar,
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oyun oynamanın çocuğun gelişimindeki etkileri hakkında
da bilgi verdi.
Oyun yoluyla çocukların düşünmeyi ve kendi başına
karar vermeyi, sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı ve
paylaşmayı öğrendiğini, hayal gücünü, becerilerini
geliştirdiğini, dikkatini bir noktaya toplamayı ve
becerilerini organize etmeyi öğrendiğini ifade eden
uzmanlar, “Çocuk oyun oynayarak kendini tanır. En güçlü
ve doğal dürtülerinden biri olan, saldırganlık dürtüsünü
boşaltma olanağı bulur. Değişik sosyal rolleri deneme,
duygularını dışa vurma imkanını elde eder ve başka
nesneler ya da insanlarla ilişkilerini inceler. Oyun, kas
gelişimini hızlandırır ve güçlendirir. Çevresini araştırma,
objeleri tanıma ve problem çözme imkanı sağlar.
Kendisini ifade etmeyi, sözlü olarak ifade edilenleri
anlamayı öğrenir, yeni sözcükler kazanır. Çocuk toplu
yaşam için gerekli olan kuralları öğrenir” dedi.
Anne-babanın çocukla birlikte oyun oynarken karşılıklı
gülümseyerek ve mümkün olduğunca göz göze gelerek,
neşeli bir atmosfer oluşturmaya çalışması gerektiğini de
kaydeden uzmanlar, bebeğin el ve ayak parmaklarıyla
oynayarak, vücudundaki organlara dokunarak ismini
söylemesi gerektiğini vurguladı. “Çocuğun, aynada
kendini ve anne-babayı görmesi sağlanmalı. Anne-baba
çocuğun farklı şekiller, renkler görmesini ve sesler
duymasına yardımcı olmalı. Eşyalara dokunmasına fırsat
verip, anlayabilmesi için zaman bırakıp ve daha sonra da
tanıyabilmesi için ne olduğunu tekrarlamalı. Bebeğin
elinde tutması için, mandal, plastik bardak, kaşık,
çıngırak gibi değişik şekillerde eşya ve oyuncaklar
228

vererek, ellerini bol bol kullanmasını sağlamalı. Yumuşak
ses tonuyla konuşup, nazik hareketlerle yaklaşıp, şarkılar
söylenmeli. Çocukla birlikte resimlere, kitaplara bakıp,
kitap okuyup, müzik dinletip, el çırptırırsa çocuk için en
iyi oyun ortamını oluşturmuş olur. Oyun oynarken geçen
zamanın mutlu, neşeli ve öğretici olmasına yardımcı olur.
Oyun düşünceler, duygular ve ilişkiler içinde, beceri ve
kontrol kazanmanın önemli yoludur. Oyuncak ise
çocuğun beş duyusu ve duygularını uyaran,
değerlendirme ve uygulama yetilerini geliştiren, hayal
gücünü zenginleştiren, bedensel ve sosyal gelişimini
hızlandıran oyun aracıdır” diye konuştu.
Çocuğun yaş, ilgi ve gereksinmelerine göre oyun ve
oyuncak tercihlerinin de değiştiğini ifade eden uzmanlar,
yaş gruplarına göre seçilmesi gereken oyuncaklar
hakkında şu bilgileri veriyor:
“0-6
aylık
dönemde:
İlk 6 ayında çocuk ses, şekil ve renklere karşı duyarlıdır.
Bu dönemde görsel ve işitsel duyulara yönelen hareketli
oyuncaklar çocuğun dikkatini çeker ve neşelendirir.
Çocuk yeni ve ilginç olan her şeye bakmak, dokunmak,
seyretmek ister. Bu çocuğun öğrenme yoludur. Yatağının
üzerine asılabilen, sallanınca ses çıkaran, canlı renkleri
olan objeler ve rahatça tutulabilen çıngırak bu dönemin
vazgeçilmez oyuncaklarıdır. Bu aylarda yine müzik
kutuları, renkli halkalar, kumaştan ve plastikten
kucaklanacak bebekler tercih edilebilir. 4. ayından sonra
çeşitli boylarda toplar, tutmalı çıngıraklar, bez bebekler,
lastik ve plastik sıkmalı oyuncaklar, diş kaşıyıcı halkalar,
iç içe geçen kutular seçilebilir ve radyo-teyp dinletilebilir.
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7-12
aylık
dönemde:
Oturmaya başladığı 7. aylarından itibaren çocuk
uzanabildiği her şeyi yakalamaya, yakaladığı her şeyi de
ağzına götürmeye çalışır. En çok hoşlandıkları; bir
elinden diğerine kolayca geçirebildiği renkli halkalar,
avuçlayabildiği plastik küpler, kemirebildiği kauçuk
nesneler, hırpalandığı zaman bozulmayan yumuşak
bebek ve hayvancıklardır. Tutunarak da olsa ayağa
kalkabildiğinde eline geçen her şeyi yere atmaktan zevk
aldığından, zıplayan, yere düşünce ses çıkaran
oyuncaklar ilgi odağıdır. Boy boy renkli toplar, iç içe
geçebilen kutular, renkli makaralar, bebekler, kitaplar,
renkli büyük resimler bu dönemin oyuncakları arasında
yer alır. Ayrıca 7. ayından itibaren oynanmaya başlanan,
annenin tekrar kendine geri döneceğini öğrenmesini
sağlayan “cee e” oyunu çocuğun anneden ayrılma
kaygısını kontrol etmesine yarar. Annenin her gözden
kayboluşunda duyulan gerginlik, anne görüldükten sonra
gerginlikten, memnuniyete dönüşür. 10-12. aylarında
tef, davul, kapaklı kutular, düdük, kitaplar, resimler, kalın
kalemler, bahçe ve kum oyuncakları, banyo oyuncakları,
balonlar, toplar, itilen ya da çekilen tekerlekli oyuncaklar
telefon çevirme gibi etkinlik setleri tercih edilebilir. Bu
dönemde oynanılabilecek kum ve su, çocuğun dokunma
hissinin gelişimini sağlar ve çocuğa büyük haz verir.
Deneyim ve keşif olanakları sağlayan kum ve su
sayesinde utangaç çocuk uyarılır, saldırgan çocuk
sakinleşir.
13-18
aylık
dönemde:
Bu aylarda itmeli, çekmeli ses çıkaran oyuncaklar, üstüne
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ve içine oturulabilecek büyüklükte tahta veya plastik
büyük hayvan türü oyuncaklar, boş tahta ve mukavva
kutuları, küçük sandık, sepet ve tabureler ayrıca oyuncak
süpürge, faraş ve bezler, öykü kasetleri, çocuk şiir ve
resim kitapları tercih edilebilir.
19-24
aylık
dönemde:
Bu aylarında çocuk, bütünü parçalara ayırmaktan,
kutuyu doldurup boşaltmaktan, kule ve köprü
yapmaktan büyük zevk alır. Bu dönemde çocuğun ilgisini
çeken oyuncaklar arasında mutfak eşyaları, farklı
büyüklükteki plastik parçalar, saçları ve elbiseleri olan
bebekler ve arabalar yer alır. Bu dönemin sonuna doğru
çocuk, tahta parçasını arabaymış gibi hareket ettirebilir.
Bazı hareketleriyle anne-babayı taklit edebilir. Bu
dönemde minyatür marangoz oyuncakları (tahta çekiç ve
çiviler), mutfak setleri gözde oyuncaklardır. Ayrıca bu
dönemde yine tahta, bez veya plastik hayvanlar, evde ve
sokakta kurulan salıncaklar, kova, kürek, çocuk şiir
kasetleri ve kitapları tercih edilebilir.
25-30
aylık
dönemde:
Bu dönemde çocuk, hayal gücüne dayanan oyunlardan
hoşlanır. Oyuncaklarıyla konuşur, onlara kızıp bağırabilir.
Bedensel olarak gelişmiş olduğundan rahatlıkla takla
atar, topa tekme atar, çok aktif olduğundan yeni oyunlar
yaratır ve bu oyunları uygular. Evcilik, bakkalcılık,
postacılık ve doktorculuk oyunlarında çeşitli kıyafetlere
girip, canlandırmayı sever. Bu dönemde çocuğun oyun
malzemeleri; sorun çözmeyi, yaratıcılığı ve duygularının
arıtılmasını, yansıtılmasını destekleyici oyun hamuru, kil
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ve inşa blokları gibi “yapılandırılmamış” oyun
araçlarından oluşabilir.
Bu dönemde çocuğun oynaması için; parmak boyası,
keskin olmayan makaslar ve kağıtlar, renkli çıkartmalar,
öykü ve masal kitapları, teyp ve çocuk şarkı kasetleri,
bebek, bebek arabaları gibi itmeli ve çekmeli tekerlekli
araçlar, üç tekerlekli bisiklet, basit bilmeceler ve tahmin
oyunları (hayvanları, ağaçları, çiçekleri bilmesi gibi),
küçük süpürge, faraş, küçük tencere, tabak, fincan gibi ev
işi araçları, tahtadan veya plastikten çekiç, kerpeten,
tornavida gibi araçlar, hayvanat bahçesi gezileri veya
yakın çevre gezileri, su, kum, kil gibi doğal oyun
malzemeleri çocuğun dokunma duygusunun gelişimine,
deneyim ve keşif olanaklarının sağlanmasına, utangaç
çocuğun uyarılmasına, saldırgan çocuğun sakinleşmesine
ve çocuğun dikkatini bir konu üzerinde toplamasına
yardımcı olduğu için tercih edilebilir.
49-60
aylık
dönemde:
Bu dönemde çocuk, grup oyunlarına ilgi duyar. Yavaş
yavaş çevresini tanımaya başlar, yaşıtlarıyla arkadaşlık
kurar. Oynadıkları oyunların kurallarına saygılı olmayı
öğrenir.
Bu dönemde çocuğun oynaması için; kesme-yapıştırma,
çizim yapma, resim boyama ve öykü, masal kitapları,
şekil verebileceği, el becerisini geliştirmenin yanında
hayallerini gerçekleştirebileceği oyun hamuru, kum, kil,
su gibi malzemeler, 3 tekerlekli bisiklet, tekerlekli
patenler, ip atlama, seksek, bilye, körebe, saklambaç,
çember çevirme gibi oyunlar, oyun parkları ve doğa
gezintileri önerilebilir.”
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Uzmanlar, oyuncak seçme konusunda ise şunları söyledi:
“Çocuğun gelişimine uygun oyuncaklar seçilmelidir.
Oyuncağın
tüyleri
çocuğun
ağzına,
burnuna
kaçmamalıdır. Zehirsiz boyalarla boyanmış olmalı, zehirli
maddeler içermemelidir. Yıkanabilir, dayanıklı, sağlam
olmalıdır. Yutulacak ve kolayca kopup, çocuğun ağzına
atacağı kadar küçük parçaları olmamalıdır. Sivri uçları,
kesici kenarları, parmaklarının sıkışabileceği ek yerleri ve
gözlerine zarar verebilecek çıkıntıları olmamalıdır.
Çocuğun bedenine uygun büyüklükte ve ağırlıkta
olmalıdır. Oyuncaklar düzenli olarak gözden geçirilmeli,
hasarlı ve kırık olanlar tehlikeli olabilecekse atılmalıdır.
Bozuk para, kibrit, çakmak, sigara gibi malzemeler
çocuğa zarar
verebileceğinden
oynaması için
verilmemelidir. Oyuncakların oyun değeri olmalı,
bedensel, zihinsel, sosyal ve dil gelişim alanlarının
tümünü birden destekleyebilecek zengin uyarıcıları
içermeli,
çok
fonksiyonlu
olmalıdır.”
Sizinde Sekiz Zekanız Var
Kişilerin, yaşadığı ortama göre bazı zekâ alanlarının
zamanla köreldiğini biliyor musunuz’ Peki “herkes sekiz
zeka ile doğar” desek ne düşünürsünüz’ Hangi zekâ türü
daha önemli’ Yaşanılan ortamlar zekâları nasıl etkiliyor’
Hangi zekâyı etkin kullanıyorsunuz’ İşte çarpıcı yanıtlar:
Uzmanlar Çoklu zekâ kuramının amacının, eğitimde
bireylerin
neler
yapabildiğinden
çok
neler
yapabileceğinin düşünülmesi olduğunu belirtiyor.
Herkesin sekiz zekâ ile doğduğuna dikkat çeken
uzmanlar, bu konudaki soruları şöyle yanıtladılar:
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Bu yönteme göre ders tasarımı nasıl yapılıyor’
- Öğretmen, örneğin cebir ve geometriyi bedensel zekâyı
kullanarak öğretiyor. Böylece kalem - kağıtla
öğrenemeyen öğrenciler, model kurarak ve formülleri rol
yapma ile göstererek daha kolay öğreniyorlar.
Yöntemi öğretmen belirler
Tüm zekâ türleri kullanılarak ders yapılabilir mi’
- Evet. Bazı öğretmenler derslerinde tüm türleri
bütünleştirerek öğretimi daha uygun hale getiriyorlar.
Bazıları ise öğrencilerine o konuyu nasıl öğrenmek
istediklerini sorarak, alanını kendilerinin seçmesini
istiyor.
Hangi zekâ türü daha önemli’
- Hepsine eşit derecede önem verilmeli. Geleneksel
sistemde dil ve matematik zekâsı üzerinde
yoğunlaşılıyor. Yeni kuramda ise öğrencilerde bulunan
tüm güç ve becerilerin tanınması ve öğretilmesi görüşü
temel alınıyor.
Herkes 8 zekâ alanına sahip midir’
- Evet, tüm insanlar hepsine birden sahip olarak doğar.
Ancak öğrenciler sınıfa farklı zekâ alanları gelişmiş halde
gelir. Çünkü çevreler farklıdır. Başka bir deyişle, her
çocuk kendi zihinsel güç ve zayıflıklarıyla öğrenme
ortamına katılır.
Zamanla değişiklik olur mu’
- İnsanların sahip oldukları tüm zekâlar yaşam boyu
gelişim halindedir. Önemli olan çocuğun güçlü ve zayıf
olduğu alanlarını görüp bunları geliştirecek uygulamalar
yapılmasıdır. Yapılacak en büyük yanlış, bir insanın
özellikle bir çocuğun tek tür ile etiketlenmesidir.
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Yaşanılan ortamlar zekâları nasıl etkiliyor’
- Bu kuramın temelinde biyolojik ve kültürel boyutlar var.
Kültürler, farklı zekâ türlerine verdikleri değerle zekâ
gelişiminde önemli rol oynuyor.
Zekâları birlikte kullanmalı
Çevremizde hangi zekâ türüne daha fazla önem
veriliyorsa o mu gelişiyor’
- Fazla değer verilen tür, diğerlerinden daha çok ve hızlı
gelişiyor. Çünkü kabul gören ve değer verilen davranışlar
motivasyonu arttırıyor ve bireyi bu davranışları
zenginleştirmeye yöneltiyor.
Tüm türler birlikte kullanılamaz mı?’
- Zekâlar her zaman birlikte çalışırlar ancak bu çok
karmaşık yollarla gerçekleşir. Örneğin bir futbol
oyuncusu koşarken, yakalarken ve vururken bedensel
zekâyı; sahayı ve görevini tanırken mekansal zekâyı;
oyunun kurallarını öğrenirken dil ve sosyal zekâyı;
kendini değerlendirirken de içsel zekâyı kullanır.
Hangi zekâyı etkin kullanıyorsunuz’
Aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyarak, sizin ve
çocuğunuz için en uygun olan cümleleri işaretleyin.
Çalışmanın sonunda her bir bölümde verdiğiniz yanıtları
gözden geçirin. Hangi bölüme verdiğiniz yanıt sayısı
yüksek ise baskın olarak kullandığınız zekânız o olabilir.
Böylece geliştirmeniz gereken zekâ bölümlerini de fark
edebilirsiniz.
Sözsel - Dilsel
‘
Kitaplarım
benim
için
çok
önemli.
‘ Konuşmadan, yazmadan veya söylemeden önce
kelimeleri
kafamda
duyabilirim.
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‘ Televizyon veya filmi seyretmektense, radyo
dinlemekten
zevk
alırım.
‘ Scrabble gibi kelime türetme oyunlarını severim.
‘ Tekerleme gibi dil oyunlarıyla kendimi ve başkalarını
eğlendirmeyi
severim.
‘ Bazen diğer insanlar yazı veya konuşma dilimde
kullandığım kelimelerin anlamlarını sorma ihtiyacını
duyarlar.
‘ Türkçe, edebiyat, İngilizce, sosyal bilgiler ve tarih
derslerinden, matematik ve fen derslerine göre daha çok
zevk
alırım
(alırdım.)
‘ Bir yolda giderken manzaradan çok ilan tahtalarındaki
kelimeler
dikkatimi
çeker.
‘ Konuşmalarımda okuduğum veya duyduğum olaylara
değinirim.
‘
Yazmaktan
çok
hoşlanıyorum.
‘ Zaman zaman amatörce ya da profesyonelce şiir veya
yazılar yazarım.
Mantıksal - Matematiksel
Kolaylıkla
aklımdan
işlemler
yapabilirim.
‘ Öğrenciyken matematik veya fen en sevdiğim derslerdi.
‘ Mantıksal düşünme gerektiren oyunlar oynamayı ve
problemler
çözmeyi
severim.
‘
Eğer
ile
başlayan
deneyler
yaparım.
‘ Aklım olaylarda bir mantık sırası, belli bir düzen arar.
‘
Bilimdeki
yeni
gelişmelerle
ilgilenirim.
‘ Hemen her şeyin mantıksal bir açıklaması olduğuna
inanırım.
‘ Bazen net, soyut, kelimesiz ve imajsız olarak
düşünürüm.
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‘ Diğer insanların yaptıkları ve söylediklerinde mantık
yolu
bulmayı
severim.
‘ Her şey ölçülüp, kategorize edilip, analiz edildiğinde
daha
rahat
ederim.
‘ Zekâ oyunlarından zevk alırım.
Görsel - Mekânsal
‘ Gözlerimi kapattığımda genellikle net resimler
görürüm.
‘
Renklere
karşı
duyarlıyım.
‘ Etrafımda gördüklerimi kaydetmek için sık sık fotoğraf
makinesi
veya
kamera
kullanırım.
‘ Puzzle ve bulmaca gibi görsel oyunları severim.
‘
Canlı
ve
parlak
rüyalar
görürüm.
‘ Tanımadığım bir yerde dolaşırken kolaylıkla yolumu
bulurum.
‘
Çizmeyi
ve
karalamayı
severim
‘ Bana göre geometri cebirden daha kolaydı.
‘ Yukarıdan kuşbaşı baktığımda bir şeyin nasıl
görüneceğini
kolaylıkla
hayal
ederim.
‘ Resimleri çok olan yazılara bakmayı tercih ederim.
Bedensel - Kinestetik
‘ Düzenli olarak bir spor dalıyla uğraşırım.
‘ Uzun zaman hareketsiz oturmak çok zor gelir.
‘ Dikiş dikme, dokuma, oyma, model yapma gibi ellerimi
aktif olarak kullanabileceğim çalışmaları severim.
‘ Güzel fikirlerim genellikle yürürken, koşarken veya
başka bir fiziksel aktivite yaparken ortaya çıkar.
‘ Boş vakitlerimi dışarıda geçirmeyi severim.
‘ Birisiyle konuşurken genellikle ellerimi veya başka
şekillerde
beden
dilimi
kullanırım.
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‘ Bir şeyleri daha iyi öğrenmem için onlara dokunma
ihtiyacı
duyarım.
‘ Deli gibi koşmayı veya benzeri çılgın hareketleri
severim.
‘ Kendimi ‘koordinasyonu çok iyi’ olarak tanımlıyorum.
‘ Yeni bir beceri geliştirebilmem için okumak veya
seyretmektense
uygulamam
gerekir.
‘ Jest ve mimiklerimi, beden dilimi etkin olarak
kullanırım.
Müziksel - Ritmik
‘ Sesimin müziğe yatkın olduğunu düşünüyorum.
‘ Bir notanın yanlış olduğunu hemen anlarım.
‘ Sık sık radyodan, kasetten, diskten müzik dinlerim.
‘
Bir
enstrüman
çalarım.
‘ Müzik olmasaydı hayatım pek bir şeye benzemezdi.
‘ Yürürken aklımda genellikle bir müzik sesi olur.
‘ Basit bir vurma aleti ile bile müziğe eşlik edebilirim.
‘ Bir çok şarkının veya müzikalin bestesini yapabilirim.
‘ Bir parçayı bir iki kere dinledikten sonra iyi bir şekilde
söyleyebilirim.
‘ Çalışırken veya yeni bir şey öğrenirken genellikle
mırıldanırım.
Kişiler arası - Sosyal
‘ Çevremdeki insanlar fikir danışmak için bana gelir.
‘ Voleybol, basketbol gibi grup oyunlarını yüzme ve
koşma gibi bireysel olanlara tercih ederim.
‘ Bir sorunum olduğunda kendi başıma çözmek yerine,
birinin
yardımına
ihtiyaç
duyarım.
‘ En az üç tane yakın arkadaşım vardır.
‘ Sosyal olabileceğim oyunları tercih ederim.
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‘ Bildiğim şeyleri başkalarına da öğretmeyi severim.
‘
Kendimi
lider
olarak
görüyorum.
‘ Kalabalığın ortasında kendimi rahat hissederim.
‘ İşimle veya topluluğumla ilgili sosyal olaylara katılmayı
severim.
‘ Evde yalnız kalmaktansa bir arkadaş toplantısına
gitmeyi tercih ederim.
Kişisel - İçsel
Düzenli olarak meditasyon, değerlendirme veya hayatla
ilgili önemli soruları düşünerek vakit geçiririm.
Kendim hakkında daha fazla bilgi edinmek için kişisel
gelişim seminerlerine ve rehberlik toplantılarına
katılırım.
Aksiliklere
esneklikle
yaklaşırım.
Yalnızca
benim
bildiğim
bir
hobim
vardır.
Hayatımla ilgili düzenli olarak düşündüğüm önemli
amaçlarım
vardır.
Güçlü ve zayıf olduğum yönlerime mantıklı bir bakış açım
vardır.
Etrafımda birçok insanın olduğu kalabalık bir yerde
olmak yerine, tek başıma bir odada hafta sonu geçirmeyi
tercih
ederim.
Kendimi, istekleri güçlü ve bağımsız hissederim.
Kendi işimi kendim yaratırım ve hatta kendi işimin sahibi
olmayı
da
düşünmüşümdür
Hafıza, öğrenmenin çeşitlerine bağlı olarak pek çok çeşidi
vardır. Bu hafıza tipleri süreye, bilginin doğasına ve
yenilenmesine bağlı olarak karakterize edilir. Ek olarak
hafıza moleküler ve hücresel değişimlerin dahil olduğu
bir takım yollar ile karakterizedir.
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Varsayım olarak hafıza oluşumunun a) şifreleme b)
depolama c) yenileme olmak üzere basamakları vardır.
Şifreleme gelen bilginin işlemlenmesidir ve iki basamak
gerektirir. 1) kazanma 2) sağlamlaştırma. Depolama,
kazanma ve sağlamlaştırmanın bir sonucudur ve sürekli
bir kayıdın oluşumudur. Yenileme ise bilinçli bir sunum
veya öğrenilmiş bir davranışı gerçekleştirmek için
depolanan bilginin kullanılmasıdır. Bu işlem sırasında
bilgi farklı yollarla depolanır.
Öğrenme tipine bağlı olarak hafıza 1) açık hafıza
(deklaratif) 2) kapalı hafıza (deklaratif olmayan) olmak
üzere sınıflandırılabilir. Açık hafıza insanlar, yerler ve
şeyler hakkında bilginin bilinçli olarak kazanılmasıyla
oluşan hafızadır. Açık hafızadaki bilgi episodik (kişisel
tecrübe) bilgi ve semantik (dünyamız hakkındaki bilgi)
bilgi olarak ifade edilir.
Bu tür öğrenme son derece gelişmiş omurgalı beyninde
ve başlıca diensefalik yapıda gerçekleşir. Kapalı hafıza,
motor yeteneklerin ve diğer bilgilerin bilinçsiz
öğrenilmesi ile oluşan hafızadır. Koşullanma veya
duyarlılaştırmadan elde edilen bilgidir. Bu tip hafıza
yüksek omurgasızlarda mevcuttur.
Hafıza, hafıza tutulmasının süresi ile de karakterize
edilebilir. 1) duyusal hafıza –milisaniye/saniye 2) kısa
dönem hafıza – saniye/dakika 3) uzun dönem hafıza –
günler/yıllar.
Öğrenmenin ve Hafıza Oluşumunun Sinirsel Fizyolojisi
Öğrenme ve hafıza birbirinden ayrı birimler değildir.
Öğrenme, yeni bilginin kazanıldığı bir işlemdir, hafıza ise
bu bilginin depolandığı işlemdir. Öğrenme ve hafıza
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hakkında kısaca bilgi verdikten sonra ilgi duyulan iki
alana yoğunlaşalım: öğrenmenin gerçek mekanizması ve
öğrenilen bilginin nasıl hafıza olarak depolandığı işlemi.
İlk alan, memelilerde ve omurgalılarda uzun dönem
potansiyeli ile aydınlatılırken, ikinci alan ise bir
omurgasız
olan
Aplysia
modeli
ile
açıklığa
kavuşturulmuştur.
Uzun dönemli potansiyel, sinaptik sonda uzun süreli
kalarak afferent fibrillerde yüksek sıklıkta uyarı
gerçekleştirmesi olarak tanımlanır. LTP (long term
potentiation-uzun dönemli potansiyel), sinir sistemi
boyunca gerçekleşmesine rağmen belleğin oluşumunda
yer alan hipokampus’da odaklanır. LTP, sadece memeli
beyninde değil altın balığı, boğa kurbağası, kuş ve
kertenkele gibi diğer omurgalılarda da gerçekleşir. Hafıza
oluşumunda LTP’nin özellikleri hafızanın depolanması ile
ilişkilidir.
Görülüyor ki LTP’nin öğrenmedeki rolü bir model olarak
kabul edilmiştir çünkü daha iyisi önerilmemiştir. Çeşitli
tartışmalar yapılmıştır ancak uzun süredir ayakta kalan
bir teoridir.
Aplysia modellerinde, hafızanın depolanması nöron
seviyesinde sinaptik bağlantıların yapısında ve
kuvvetindeki değişimler yoluyla gösterilmiştir. Uzun
dönemli hafıza günler, haftalar boyunca sürer ve gen
ifadesinin değişmesi ve yeni protein sentezi yoluyla
aktive edilen yeni sinaptik bağlantıların meydana gelmesi
ile ilişkilidir.
Duyarlılık, hayvanın zararlı bir uyarının özelliği hakkında
öğrendiği
ilişkisiz
(nonassociative)
öğrenmedir.
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Aplysia’da sifon ve solungaç geri-çekme refleksine
duyarlılık kuyruk veya boyun gibi başka bir kısımdan
yapılan güçlü bir uyarı ile indirgenebilir. Duyu nöronları
üzerinde sinaps yapan kolaylaştırıcı internöronlar aktive
olurlar ve duyu nöronlar ile hedef hücreler arasındaki
sinaptik bağlantıyı güçlendirirler.
Kısa dönem hücresel değişimler, uzun dönem hücresel
değişimlerden farklılık gösterir:
1) Kısa dönemli değişimler sadece önceden var olan
proteinlerin modifikasyonunu ve önceden var olan
bağlantıların değişimini gerektirir. Kısa dönemli
değişimler, devam eden makromolekül sentezini
gerektirmez.
Bu,
kısa
dönem
değişimlerin
transkripsiyon/translasyon
inhibitörleriyle
inhibe
edilmediğinden bilinmektedir. Bu inhibisyonlar uzun
dönem değişiklikleri indirgemektedir.
2) Uzun dönemli değişimler, kısa dönemde görülmeyen
yapısal bir değişim gerektirir. Uzun dönemde, duyu
nöronlarının, takip eden hücreler üzerinde yeni sinaptik
bağlantılarda bir artış vardır.
Aplysia’daki uzun dönem potansiyeli, memeli
hipokampusundaki uzun dönem potansiyele benzerdir.
Çalışmalar, LTP’nin başlangıcının mRNA ifadesinin,
transkripsiyon faktörlerinin ve sinaptik büyüme için
gerekli diğer faktörlerin artışıyla ilişkili olduğunu
bulmuştur. Bu, hem memelilerde hem de Aplysia’da
uzun dönemli değişimlerin sinaptik büyümeye yol açan
gen indüksiyonu ile bağlantılı olduğunu gösterir.
Sonuç olarak, uzun dönemli hafıza ile ilişkili olan yapısal
değişimler, yeni protein ve mRNA sentezine bağlıdır.
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Transkripsiyon ve translasyondaki bu değişimleri,
hormonların ve büyüme faktörlerinin etkilerini taklit
eden transmitterler başlatabilir. Dahası gen ifadesini
düzenleyen ikinci mesajcı sistemler yoluyla öğrenme için
kullanılan transmitterler sinaptik büyümeyi başlatır.
7 Gün Boyunca Bunları Yapın Zekanız Parlasın...
Hangimiz bir gün yataktan kalkıp da daha akıllı
olduğumuzu görmek istemeyiz ki’ Bu dilek her ne kadar
ütopik olarak görülse de bir bilim adamının yöntemi, 1
hafta gibi kısa bir sürede, zekayı yüzde 40 oranında
artırmanın mümkün olduğunu ortaya koydu. Beynin
herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle
güçlenebileceğini öne süren İskoçya’daki Edinburgh
Üniversitesi’nin Biyomedikal Bölümü’nden Prof. Mark
Lythgoes’in 1 hafta süren programı BBC’de yayınlandı.
Programa katılan 100 kişinin IQ’larında, yüzde 40 oranına
varan artış görüldü. Bu artış katılımcıların programa
katılmadan önce girdikleri testle, programdan sonra
uygulanan test sonuçları karşılaştırılarak elde edildi.
İşte bir haftalık program
Cumartesi: Dişinizi her zaman kullandığını elinizle değil,
diğeriyle fırçalayın. Ve gözünüzü kaparatak duş alın.
Pazar: Sabah saatlerinde bulmaca çözün. Ve kısa
yürüyüşe çıkın.
Pazartesi: Akşam yemeğinde yağlı balık yiyin. İşe ya
yürüyerek ya bisikletle ya da daha önce kullanmadığınız
bir araçla gidin.
Salı: Sözlükten bilmediğiniz sözcükleri öğrenin. Ve
bunları günlük konuşmanızda kullanmaya çalışın.
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Çarşamba: Yoga, Pilates ya da meditasyon derslerine
katılın. Daha önce tanımadığınız bir insanla konuşun.
Perşembe: İşe daha önce kullanmadığınız bir yoldan
gidin. Televizyondaki ciddi bilgi programlarını izleyin.
Cuma: Alkol ve kafein tüketmekten kaçının. Alışverişe
çıkarken listeyi ezberlemeye çalışın.
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