


Eckhart HANDLER

Karþýndakini
Anýnda Etkile

Çeviri: Selvihan Kurt

D Ý K K A T  ÇÇ O K  ÖÖ N E M L Ý  NN O T :

Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Kasým ayý hediyesidir. Kitap her dergi için
sadece bir kez indirilebilir. Hiçbir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiçbir
ortamda baþka kiþi ve kurumlarýn kullanýmýna sunulamaz. Aksi þekilde kullananlar
T.C. kanunlarýna ve vicdani deðerlere göre suç iþlemiþ sayýlýr. Önemle duyrulur.

Beyin Gücüyle



Tüm yayýn haklarý BEYÝN GÜCÜ dergisine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve
iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz, senaryolaþtýrýlamaz ve farklý
biçimlerde hazýrlanýp satýþa sunulamaz. Elektronik ortamlarda yayýnlanamaz. 

Beyin Gücüyle Karþýndakini Anýnda Etkile
Eckhart Handler

Yayýn Yönetmeni : Bilal Özbay
Editör : Zeynep Yýldýz
Kapak Tasarým : Gökhan Koç
Ýç Tasarým : Yeliz Yýldýz
Genel Yapým : Endülüjans Ýçerik Hizmetleri
Baský : Ekim 2009 Ýstanbul

ISSN : 1308 - 1772

BEYÝN GGÜCÜ
Kiþisel Geliþim - Zeka & Hafýza Geliþtirme - Sýnavlara Hazýrlýk ve
Yabancý Dil Öðrenme Dergisi

Merkez Mah. Karaoðlanoðlu Cad. 

Konut Sok. No:9 Mahmutbey - Ýstanbul

Tel: 0212 445 00 45 pbx Fax: 0212 445 00 90
www.beyingucudergisi.com

Beyin Gücü Dergisi Kasým Sayýsý e-kitabý



Karþýndakini
Anýnda Etkile

Beyin Gücüyle





5

GÝRÝÞ
Çeþitli kitaplar var, çeþitli isimler altýnda. "Sekiz Dakikada

Evet Dedirtin", "Beþ Saniyede Etkileme" vesaire. Siz hayat
mücadelesi vermekte olan herhangi bir insansýnýz ve diðer
birçok insan gibi sorunlarýnýz var. Çoðu zaman haksýzlýklara
uðradýðýnýzý düþünmektesiniz. Belki de haklýsýnýz, hatta hak-
lý olduðunuza eminim. Herkes mutlaka haksýzlýða uðramýþ-
týr ve uðramaya devam edecektir. Çünkü düzen bir þekilde
böyle kurulmuþtur. Var olabilmek için, hayatýnýzý daha kali-
teli, daha baþarýlý sürdürebilmeniz için baþkalarý ile iletiþim
içinde olmanýz kaçýnýlmaz bir durumdur.

Eðer sadece iþ gücünüzü kullanarak var olmak zorun-
daysanýz, öncelikle bir iþ bulmanýz gerekmektedir. Bu du-
rumda çok sayýda kiþi ile yüz yüze gelmek zorundasýnýz. Di-
ðer yandan, o iþe talip baþka kiþiler de var. Söz konusu olan,
rekabet. Acaba hangi kriterlere göre eleman seçmeleri ya-
pýlacaktýr? O iþe liyakatlý olanlar mý yoksa karþýsýndakini
bir þekilde etkilemeyi becerebilenler mi?.. Elbette, karþýsýn-
dakini etkileyenler o iþe alýnacaktýr. Diðerlerinin vasýflarý
ne olursa olsun kazanan, etkilemeyi baþaranlar olacaktýr.

Buna önyargý denir ve insanlar kaçýnýlmaz olarak önyargý
ile hareket ederler. Önyargý insanýn, ilk insanýn modern in-
sana býraktýðý bir "Temel Ýçgüdü" mirasýndan baþka bir þey
deðildir ve insan genlerine öylesine derinden kazýlmýþtýr ki,
diðer hiçbir öðreti, sonradan kazanýlmýþ deðerler ve bilgiler
bu derin içgüdünün yerine geçemez. 
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Bu tür kitaplarýn en büyük yanýlgýsý da zaten burada baþ-
lamaktadýr. Ortaya koyduklarý metinlerde bu "Temel Ýç-
güdü" ve önyargýndan söz etmek yerine, aksine, sonradan
kazanýlmýþ deðer yargýlarý üzerinden teoriler geliþtirirler.
Temel Ýçgüdü bir þekilde göz ardý edilir.

Dahasý, karþýnýzdaki, yani etkilemek istediðiniz insanýn
da en az sizin kadar hazýr olduðunu bilmeniz gerekmektedir. 

Ýþte bu kitap, gerçek verilerden hareket edilerek hazýr-
lanmýþtýr. Ve gerçek bilim ile gerçek tarihi olaylardan ör-
nekler alýnmýþtýr. Bu kitabýn benzerlerinden farký, ilk kez
insanýn "Temel Ýçgüdüleri" ile ilgileniyor olmasýdýr. 

Karþýndakini ANINDA etkilemek 
gerçekten mümkün müdür?

An nedir? An sadece bir bakýþ, bir göz kýrpýþ zamanýdýr.
Biri ile göz göze geldiðinizde gözlerin birbirleri ile temas ha-
linde olduðu o ilk "saniye" ya da saniyeden de kýsa zamana
"AN" diyebiliriz. Bir iþlemi o kýsa anda gerçekleþtirdiðimiz
zamansa, o iþi "ANINDA" yapmýþ oluruz.

Demek ki, ilk göz göze gelme anýnda karþýnýzdaki kiþiyi
etkilediniz, etkilediniz. Ondan sonra gelen zaman dilimi
içinde karþýnýzdaki insan kapalý bir kutudur ve "Temel Ýç-
güdüleri" yerine doðrudan ÜSTBEN etkisi altýnda hareket
eder. Bir kiþiyi ANINDA etkilemek için henüz üstbenin
harekete geçmediði o ilk anda, "Temel Ýçgüdüyü" referans
olarak kullanabileceði o anda etkilemeniz gerekir. 

Ya da konuyu geniþletecek olursak; onu gerçekten de
etkilemek istiyorsanýz, "Temel Ýçgüdü" faktörünü kullan-
manýz gerekmektedir.
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Ýnsan nedir?

Ýlk “An” faktörünü kullanabilmek için insan faktörünü
de bilmeniz gerekmektedir. “Ýnsan nedir?” sorusuna hiç ol-
mazsa bazý yanýtlar vermelisiniz. Bu durumda, “Bu konunun
çerçevesi içinde kalan alanlarda insan nedir?” sorusunun
yanýtý da ekte sundum.

Ýnsan, karmaþýk bir makinedir

Ancak yine de bu karmaþýklýðýn þifrelerini çözmek ve
sýrlarýný anlamak mümkündür. Ýnsan bir bilgisayar progra-
mý gibidir. Gerçekten de öyle... Bilgisayarýn klavyesinin tuþ-
larýna bastýðýnýzda ekranda ne çýkacaðýný bilirsiniz. Ýnsanýn
kodlarý da böyledir. Bilmeniz gereken, onun kodlarýnýn ne
olduðudur. Hemen aklýnýza “Binlerce çeþit insan var, her
insanýn duygu ve düþünceleri farklýdýr. Bu durumda her bi-
ri birbirinden farklý davranýþ ve tepki biçimlerine sahiptir.
Nereden ve nasýl bu kadar çok insanýn iç yapýsýný öðrene-
ceðiz?" sorusu gelebilir. Ve bunda da son derece haklýsýnýz.
Bu amaçla yazýlmýþ birçok kitap insanlarý kategorize etmeye
çalýþýr ya da çeþitli genellemelere gider. Ancak fark þurada-
dýr: Gerçekten de "kader" gibi bir bað var mý? Evet, var. Biz
buna "Temel Ýçgüdü" diyebiliriz. Yani karþýnýzdaki insanýn
cinsiyeti, yaþý, milliyeti, kültürü, rengi, sosyal sýnýfý ne olur-
sa olsun hepsinin tek bir ortak merkez noktasý var; o da
herkesin ortak geçmiþi olan "miras"týr. Ýnsan üst benliðini
ne kadar geliþtirirse geliþtirsin, mutlaka son kararýný verir-
ken "temel Ýçgüdünün" etkisi altýnda "tercihler" yapar. Bura-
da da bilinmesi gereken en büyük sýr, hayatýn sadece "tercih"
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yapmakla sýnýrlý olmasýdýr. Ýnsanýn gidebileceði son nokta,
tercihler ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. 

Ýþte bilgisayar sistemlerinin de sýrrý buradadýr. Sadece
basit bir matematik yapýdýr: "0" ve "1". Yani açýk ve kapalý.
Ýnsanlar da böyledir. Tercihler yaparlar. Yaparken ayný sis-
temi kullanýrlar. Tercih "0" yani Hayýr, "1" yani Evet þeklin-
dedir. Yapýlan tercih ya doðrudur ya da yanlýþ. Bir klavye-
nin tuþlarýna basýyor ve ekranda çeþitli harflerin çýkmasýný
bekliyorsunuz þeklinde bir kabulden yola çýkalým; ama kö-
tü olan, tuþlarýn üzerinde hiçbir yazý ya da iþaret yok. Yani
el yordamý ile deneyerek tuþlara basýyorsunuz ve zaman
içinde hangi tuþun hangi harfe denk geldiðini öðreniyorsu-
nuz. Biz buna "deneyim" ile öðrenme diyelim. Zaten haya-
týmýza giren her insaný herhangi bir zaman dilimi içinde de-
neyimleriz. Ancak bu konumlandýrmada karþýnýzdaki insa-
ný deneyimleyecek kadar zamanýnýz yok. Anýnda onu etki-
lemeniz gerekiyor. Tuþlara basacak zamanýnýz yok. Ya da
tuþlarý deneyimleyecek zamanýnýz... Keþke hangi tuþýn hangi
harfe denk geldiðini önceden bilseydiniz, deðil mi? Ne ka-
dar güzel olurdu. Bu kitabýn da zaten amacý bu. "Sihirli" bir
dokunuþ ile gelmiþ, geçmiþ ve gelecek bütün insanlarýn
"tek" bir ortak noktasýnýn sýrrýný size sunuyor. Her kilidi
açan bir anahtar gibi bir þey olacak elinizde.

Sosyologlar, psikologlar ve diðer birçok bilim dalýnýn
insanlarý insanýn sýrlarýna ulaþmak için yýllardan beri uð-
raþmaktadýr. Onlarýn davranýþ biçimlerinin nedenlerini ve
nasýllarýný araþtýrmakta, mantýklý bir açýklama getirmeye
çalýþmaktadýr.

Binlerce kitap yazýlmýþtýr bu tür konularda. Size
"muhteþem" bir akýl oyunundan bahsetmek isterim. 
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Derin sýrlardan birinin gizemi de bu oyunun içine giz-
lenmiþtir. Oyun þöyle:

Bir uçurumun üzerinde iki köprü bulunmakta, uçuru-
mun bir kenarýnda bir adam beklemektedir. Diðer yanýn-
da da o adamýn düþmaný olan bir eþkýya... Adam eþkýyaya
yakalanmadan köprülerden birini kullanarak karþýya geçmek
ister. 

Adam karþýda bir eþkýyanýn olduðunu bilmektedir. Eþký-
ya da adamýn, karþýda bir eþkýya olduðunu bildiðini bilmek-
tedir. Bu durumda adam eþkýya ile karþýlaþmamak için
uzaktaki diðer köprüden geçmenin daha uygun olduðunu
düþünür. Karþýdaki eþkýya da adamýn diðer köprüyü geçiþ
için daha uygun bulduðunu düþünmektedir. Adam da eþki-
yanýn, kendisinin diðer köprüyü tercih edebileceðini bildi-
ðini bilmektedir. Ýþte bu döngü sürer gider.

Bu hikayeyi anlatmamým nedeni þudur: Karþýnýzdaki si-
zin bildiðinizi bilmektedir, siz de karþýnýzdakinin sizin neler
bildiðinizi bildiðini bilmektesinizdir. Bu durumda kim, kimi
"anýnda" etkileyebilir.

Hayat her an bir karþýlaþmadýr ve her karþýlaþmada, ko-
nunun içeriði ne olursa olsun bir pazarlýk söz konusudur.
Her karþýlaþmada taraflar birbirleri ile bir þeyleri takas eder.
Takas sýrasýnda her zaman biri diðerinden daha kârlý çýkar.
"Kazan-kazan" diye bir sistem yoktur, zaten olamaz da. Bu
masal sadece hep kazananlarýn, hep kaybedenlere teselli
olsun diye ortaya attýðý bir þekerlemeden ibarettir.

Örneðin; belli bir fiyatý ya da ücreti olan bir iþi yapmak-
tasýnýz. Bu iþin bir maliyeti var. Karþýnýzda da patronunuz
ya da bir müþteriniz var. Ancak durum baþlangýçtan farklý
bir durumda. Ya maliyetler arttý ya da hayat pahalýlaþtý ve
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siz bu ürünü ya da iþi daha yüksek bir fiyata yapmak du-
rumundasýnýz. Aksi takdirde "hayat kaliteniz" düþmek
zorunda kalacak. Diðer yandan, karþýnýzdaki de bu duru-
mun farkýnda. Fiyatý her an kendisine yansýtacaðýný biliyor.
Ýþte bu bir karþýlaþmadýr. 

Burada bir ikilem, bir dilemma ile karþý karþýya kalýrsýnýz.
Eðer fiyatý yükseltirseniz, iþi sizden alabilirler, bu durumda
iþsiz kalýrsýnýz. Diðer yandan sipariþi veren kiþi ya da patro-
nunuz iþi sizden alacakmýþ gibi durmakta. Onun hareketle-
rini izliyorsunuz. O da sizin hareketlerinizi izliyor, paraya ya
da o iþe ne kadar ihtiyacýnýz olduðunu anlamaya çalýþýyor.

Örmekler çoðaltýlabilir. Bir kadýndan hoþlandýnýz. Onun
sizin için çok farklý ve deðerli olduðunu ona hissettirmek
için bütçenizi de zorlayarak pahalý bir pýrlanta taký almak
istiyorsunuz. Diðer yandan, yine bir ikilem içine düþtünüz.
Ya yüzüðü aldýktan sonra sizden ayrýlýrsa?.. Kadýnda da ayný
ikilem gerçekleþir. Yüzüðü kabul etmekle fazlasýný da ka-
bul etmiþ sayýlýr ve yükümlülük altýna girerim diye dü-
þünebilir.

Hatta bu örneklemeyi sevgi sözcüklerine kadar götüre-
biliriz. Birine kolayca "seni seviyorum" diyemeyiz. Ýkilem
“ya o beni sevdiðini söylemezse” þeklinde olur. Eðer siz "seni
seviyorum" dedikten sonra, o "ama ben seni sevmiyorum"
derse bu karþýlaþmada siz kaybetmiþ olursunuz. Ýþte bilinçal-
týnýn en derin yerlerinde, yani "Temel Ýçgüdü" dünyasýnda
insan bu endiþe ve korkular ile yaþar.

Ýlk insan da benzer çeliþkileri yaþamýþtýr. Av hayvanýna
saldýrmak, onu öldürmek ve karnýný doyurmak ister; diðer
yandan ya o beni öldürürse diye düþünür. Ama insan ýrký bu
zamana kadar gelmeyi her þeye raðmen baþarmýþsa, demek ki,
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"Temel içgüdüleri" ona doðru yolu göstermiþtir. Yani günü-
müz modern insaný da bilincinin derinliklerinde bu hislerle
hareket eder. Her karþýlaþmada onu harekete geçiren, tercih-
lerini yaparken kullandýðý hisler tamamen "Temel Ýçgüdü"
ile ilgilidir. 

Ýnsan karmaþýk bir makinedir ama 
bu makinenin tek bir sýrrý vardýr:
"Temel Ýçgüdü"

Ýnsan bir bilgisayar programý gibi belli kodlarla düþünür
ve biz buna önyargý deriz.

Önyargý için her zaman insanlar olumsuz þeyler düþünür.
Gerçekte önyargý son derece olumlu ve gereken bir þeydir.
Önyargýsý olmayan insanlar ya yeteri kadar akýllý, karakter-
li ve ilkeli deðildir ya da onlarý yöneten sadece günlük veri
akýþlarýdýr. Bu durum, rüzgarda amaçsýzca savrulmaya ben-
zer. Ýnsan denilen programýn nasýl çalýþtýðýný bilirsek ona
ulaþmakta da kolaylýk elde ederiz. Çeþitli bilgisayar prog-
ramlarý vardýr. Grafik, tasarým, hesap, oyun vesaire. Ýnsan-
lar da onlar gibidir ya da onlar da insan gibidir. Biz bu prog-
ramlara "software" kültür kodlarý diyelim. Ýþte her insaný
birbirinden farklý yapan, bu kültür kodlarýdýr. Bazý kültür-
lerde ölüme sebebiyet verecek bazý davranýþlara baþka kül-
türlerde aldýrmazlar bile. Her bölgenin gelenekleri, anlayýþ-
larý, mentaliteleri vardýr. Bu durumda her çeþit insana ulaþ-
mak için ayrý ayrý kültür kodlarýný öðrenmemiz gerekirdi.
Bu da yetmez, daha mikro durumlar da söz konusudur. Bir
insanýn psikolojik geçmiþi o insanýn kararlarýnda son dere-
ce etkili olur. Hayatý yoksulluk ve sýkýntýlar içinde geçmiþ
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ve sonrasýnda zengin ve baþarýlý olmuþ bir insanla, doðduðu
günden beri zenginlik içinde yaþamýþ ve halen zengin olan
iki insan arasýnda derin farklar vardýr. Doðduðu günden be-
ri ailesi tarafýndan þýmartýlmýþ, son derece güzel ve güzel ol-
duðu için hayatýnýn her döneminde erkeklerin ilgisini üze-
rine toplamýþ, onlar tarafýndan þýmartýlmýþ bir kadýn ile ha-
yatý boyunca, yeterince güzel olmadýðý için mücadele et-
mek zorunda kalmýþ bir kadýnýn davranýþlarý arasýnda da
uçurumlar vardýr. 

Ýþte üst kültürü, psikolojik geçmiþi ne olursa olsun,
herkesi bir arada tutan ve ne olursa olsun, herkesi ayný þe-
kilde hareket ettiren o muhteþem gücün adý yine “Temel
Ýçgüdü”dür.

Ýnsaný yöneten "Temel Ýçgüdülerdir" 
Ya da tek referans odur

Öyle olmasaydý, bazý insanlara saçma gelen birçok þey
yapýlmamýþ olurdu. Bir düþünün, bir insaný bütün tehlike-
leri göze alarak bir yerleri keþfetmeye iten güç nedir? Bir in-
san neden Everest Tepesine çýkar? Bir insan neden bütün
hayatýný bir davaya adar? Bir insan neden bilinmeyen yer-
lere bir gemi ile açýlýr? En önemlisi, bir insan neden merak
eder?

Bunlarýn tek nedeni "Temel Ýçgüdünün" gücüdür. Peki
modern insan bundan farklý mýdýr? Elbette deðil. Yüzlerce
yýl önce denizlere korkusuzca açýlan kaþifler sadece gani-
met ve altýn peþinde miydi? Hayýr. Geride büyük bir isim bý-
rakmak için. Dahasý, karþý koyamadýklarý "Temel Ýçgüdüle-
ri" vardý. Modern insan da böyledir. Daha farklý alanlarda
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bile olsa, karþýlaþmadan kaçmak deðil, karþýlaþma ile karþý-
laþmak ve onunla boy ölçüþmek istemektedir. Bundan do-
layý ölümcül yarýþlar -Formula 1 gibi- ve ölümcül meslekler
vardýr. Bir yengeç gemisi ile Alaska'da avlanan onlarca in-
san vardýr. Ve genellikle her iki sezonda bir, bir gemi müret-
tebatý ile birlikte dalgalara yenik düþer. Bugüne kadar yüz-
lerce kayýp verdiler ama onlar derin ve soðuk sularda, fýrtý-
nalarda ölüme meydan okuyarak avlanmaya devam ediyor-
lar. Her bir balýkçýnýn kazandýðý ise iki haftalýk bir sezon
için yaklaþýk 20 bin dolar. Ýyi para ama hiçbir tehlike altýn-
da olmadan bu paranýn daha çoðunu daha kýsa zamanda
kazanabilecekleri meslekler var. Ama onlar avlanmaya
devam ediyorlar.

Bunun nedeni, "Temel Ýçgüdüdür".

Ýnsan psikolojik bir varlýktýr

Ýnsan saf bilinçtir ve saf bilinç de modern insanda onun
psikolojik bir varlýk olduðuna iþaret eder. En hafifinden en
aðýrýna kadar her türlü etkileþim ya da karþýlaþma mutlaka
insan ruhu üzerinde tesir eder. Dahasý, bedeni ile tam bir
etkileþim içinde olan insan son tahlilde kaçýnýlmaz olarak
bedeninin handikaplarýný ruhunun üzerinde hisseder.

Kimisi sýcak havadan hoþlanmaz, kimisi hoþlanýr, kimi de-
nizi sever, kimi sevmez. Kimi kenti sever, kimi köyü... Yani ik-
lim koþullarý, çevre bedenimizi, dolayýsýyla da ruhumuzu et-
kiler. Birinin sýcak bir gülümsemesi bizi rahatlatýr. Çok sayý-
da etken vardýr ruh dünyamýzda rüzgarlar gibi esen. Öyleyse
insan kompanent ve homojen bir yapýda deðildir ve farklý
koþullarda ayný insan farklý davranýþlar gösterebileceði gibi,
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ayný koþullarda farklý tepki de gösterebilir. Mutlu ve mut-
suz olmak an meselesidir. Bir duygudan bir baþka duyguya
açýklanamaz bir þekilde geçmek her zaman mümkündür.
Böylesine karmaþýk bir yapýda daðlar gibi saðlam kalan ve
asla deðiþmeyen, sabiti her zaman mevcut kalacak olan, di-
ðer her þeyi, ruhsal konum ve diðer etkenleri rüzgarlar gibi
üzerinden aþýrtan o büyük kalýcý, kadim ve eþsiz kuvvet
elbette "Temel Ýçgüdülerdir."

Ýnsan parapsikolojik bir varlýktýr

Ýnsanýn nasýl parapsikolojik bir varlýk olduðu konusuna
gelmeden önce parapsikolojinin ne olduðunu tanýmlaya-
lým. Ýnsan normal koþullarda dünyayý beþ duyu organý ve
beþ hal ile algýlar. Ayrýca insan doðal koþullara baðýmlý bir þe-
kilde yaþamak zorundadýr. Bunlarýn arasýnda manyetik alan-
lar, yer çekimi ve benzeri durumlar vardýr. Bunlarýn, yani
normal fizik koþullarýnýn dýþýnda kalan algýlamalara ise pa-
rapsikoloji denir. Parapsikolojinin devamý ise metafiziktir.
Parapiskoloji ruhsal haller ve algýlamalarla ilgilidir, metafi-
zik ise normal fizik koþullarýnýn dýþýnda kalan hallerdir. Bun-
larýn neler olduðuna bir bakalým.

Kehanet, durugörü, sezgi, telepati, ruhlarla temas, gaipten
sesler gibi durumlar parapsikolojinin alanýna girerken, tele-
kinezi, teleportasyon gibi haller de metafiziðin alanýna girer.
Suyun üzerinde yürüme, yer çekiminde kurtulma, duvarlar-
dan geçme, maddeyi düþünce gücüyle hareket ettirme, ayný
anda birden fazla yerde bulunma metafizik güçlerle yapýlýr.

Bu durumu basitçe þöyle anlatalým: Ýnsan bir zamanlar,
çok eski zamanlarda zaten bu güçlere sahipti. Bu deðerler,
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yetenekler ve güçler binlerce yýl önce insanoðlunun normal
iþleri arasýndaydý. Bu güçleri günlük hayatýnda kullanýrdý,
zaten bu güçlerle doðardý. Ancak sonradan bir þeyler oldu
ve bu güçlerini yitirdi, bir þekilde bu güçleri kayboldu. Bel-
ki de içinde bir yerlerde kaldý. Bu deðerler insanýn "yitik"
deðerleridir, yitik malýdýr ve insanýn kuantum yapýsýnýn
içinde tohum þeklinde hâlâ bulunmaktadýr. Yani kökü bizde.
Bundan dolayý insan parapsikolojik bir varlýktýr. Çoðu za-
man, zorlu karar anlarýnda, kiþi bilerek ya da bilmeyerek bu
yeteneklerinden yararlanýr. Sezgi kullanmak bunlarýn en
bilinenlerinden biridir.

Parapsikoloji insanýn "Temel Ýçgüdüleri"ndendir.

Ýnsan mistik bir varlýktýr

Mistisizm nedir? Kendi varlýðýnýn nedenini sorgulayan
insan, sonunda kendi varlýðýný daha yüce bir varlýðýn kural-
larýna götürür. Buna mistisizm denir. Kökenleri insanlýk ta-
rihi kadar eskidir. Ýnsan tatmin edilemez bir merak ile her
türlü mantýksal açýklamanýn bile karþýsýnda durarak mis-
tisizme inanýr. Uðurlar, fallar, dilek aðaçlarý, uðursuz yerler,
lanetler, soyut varlýklar gibi þeylerin tamamý mistisizmin
içindedir. Ýlkel insanýn mistik olmasýnda bir sorun yoktur.
O her þeyden korkar, sýðýnacak bir alan arardý. Bu da elbet-
te mistik durumlar olurdu. Modern insanýn derdi ne o za-
man? Bir yandan uzayýn derinliklerine giderken, diðer yan-
dan fala inanýyor. Bir yandan bilgisayar gibi devrimler ya-
parken diðer yandan dilek aðaçlarýna çaput asýyor. Ýþte biz
buna "Temel Ýçgüdünün" gücü diyelim.
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Eðer insan ýrký 50 bin yýl daha yaþasa ve gezegenler, yýl-
dýzlar arasý seyahatler bile yapacak duruma gelse yine de bu
mistik olma özelliðini yitirmez. Yine lanetler, uðurlar, nazarlar
gibi þeylerle ilgilenir.

Mistik duygular "Temel Ýçgüdülerdir"

Ýþte insanýn sýrlarý bunlardýr. Bu sýrlarý çözdüðünüz ve
buna göre davrandýðýnýz zaman karþýnýzdaki, etkilemek
istediðiniz insaný ANINDA etkilersiniz.

Zaten anýnda, ilk göz temasýnda karþýnýzdakini etkileye-
mediðiniz anda baþarý oranýnýz hýzla geometrik olarak düþ-
meye baþlar. Siz karþýnýzdakine "Sekiz Dakikada"  sekiz da-
kikada evet dedirtmeye çalýþýrken siz kendiniz bir dakika
içinde onun etki alanýna girebilir ve siz ona "evet" demek
orunda kalýrsýnýz. "Ava giderken, avlanmak istemiyorsanýz,
"Anýnda Etkileme" yöntemini kullanmanýzý tavsiye ederim. 

"Hitler Tipi" mistik etkileme

Hitler ve onun propaganda grubu insanýn temel içgüdü-
lerle hareket ettiðinin farkýndaydý ve sistemini bu þekilde
geliþtirmiþti. Kitleler milyonlarca kiþiyi tarif eder ama ger-
çekte onlara hitap edildiðinde her bir kelime tek bir kiþiye
ulaþýr. Her bir kulak ayrý ve kendine dinler. Kitleye hitap
etmek gerçekte tek kiþiye hitap etmekle aynýdýr. 

Hitler insanlarý "Anýnda" etkilemek için "Temel Ýçgüdüyü"
nasýl kullandýðýný þu sözlerle anlatmaktadýr:

"Bana þaþýrýyorlar; nasýl oluyor da bu adam, kalabalýklar üstün-
de bu kadar baþarýlý oluyor diye. Bir rastlantý mý mi yoksa kitlelerin
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mantýk eksikliði mi? Aldanýyorlar beyler, bu bir tekniktir. Kitle kendi
eleþtiri organlarýna sahiptir ama bu organlar, bireyde olduðu gibi
iþlemezler. Kitle içgüdülerine tabi, bir hayvan gibidir; mantýk ve
yargýdan yoksundur; ben onlarýn ilkelliðine dokunmadým ve ha-
reket ettirdim, iþte bu ilkel güç bir doða gücünün dayanýklýlýðýdýr."

Burada insan "Temel Ýçgüdüden" açýkça söz etmektedir.
Ýnsanlarý yönetenin içgüdüleri olduðunu açýkça söylemek-
tedir. Ve bu bir tekniktir ayný zamanda. Yani öðrenilebilir.
"Anýnda" etkilemek için gerekli olan, karþýnýzdakini mutlaka
ve kesinlikle mantýk ve yargý çizgisinden çýkarmanýzdýr.

TEMEL ÝÇGÜDÜ

Her zaman var olmuþ ve her zaman var olacak büyük sýr,
"Temel Ýçgüdü". Onun sýrrýný çözdüðünüzde herkes karþý-
nýzda defalarca okunmuþ, defalarca seyredilmiþ bir kitap gi-
bi olacak. Onunla ilk kez karþýlaþýyor olsanýz bile o sizin için
deneyimlenmesi gereken bir sýr deðil, zaten çoktan elde
edilmiþ define gibi olacak. Peki bunu nasýl yapacaksýnýz? 

Bu kitabý okumaya devam edin. Öðreneceksiniz.

Anlam kaydýrma

Bilinen her þeyin insan hafýzasýnda bir karþýlýðý ve deðeri
vardýr. Bunlar çoðu zaman bilinç altýnda çaðrýþýmlar þeklinde
akar. Örneðin; çoðu insan "limon" kelimesini sadece duysa
bile aðýnda bir "ekþime" hisseder, limon tadýný algýlar. Bede-
nimiz de bu þekilde hareket eder, bir þeyi elimizle zorlayarak
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yaparken, aðzýmý ile mimik yaparak o hareketi destekleriz.
Gözleri kýsmak, gözleri açmak gibi hareketler... Her þeyin
insan hafýzasýnda bir karþýlýðý vardýr ve insan da bir þekilde
o her þeyin birimlerine bir tavýr geliþtirmiþtir. 

Onun ezberini bozmak için bilinenin anlamýný kaydýr-
mak ile iþe baþlamanýz gerekmektedir. 

Mantýk çerçevesinden çýkarma
Yargý dinamiklerinden koparma

Hitler konuþmasýna þu sözlerle devam ediyor:
"Toplum bilimcilere göre kitleleri uyuþturmak gerekir, on-

lar devamlý bir uyuþukluk içinde tutulmalýdýr. Ben ancak on-
larý bu uyuþukluktan çýkardýðým zaman kullanabilirim. Kitle
ancak, tutucu bir hale getirildiðinde kullanýlabilir."

Birey için de aynýsý söz konusudur. Tutuculuk insanýn
"Temel Ýçgüdü"lerinden biridir. Tutuculuk deneyimlere sýký
sýký baðlý olma, ayný amanda test edilmiþ, denenmiþ sistem-
lere baðlý olmak anlamýna gelir. Birey, yani insan bu durum-
da kendini "Emniyet ve Güven" içinde bulmak hissinden
uzaklaþmamaya çalýþýr.

Karþýnýzdaki kendini 
emniyet ve güven içinde hissetmelidir

Hitler konuþmasýna þu sözlerle devam etmektedir:
"Kitlenin önüne makul fikirler ve mantýklý kanýtlarla

çýktýðým zaman beni anlamýyorlar ama iþlerine gelen
duyguyu tahrik ettigimde hemen izliyorlar."
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Ýnsanlar her zaman ya da çoðu zaman adalet duygusu ile
hareket etmez. Bu da temel içgüdülerden biridir ve varlýðý-
ný sürdürebilmek için çoðu zaman iþlerine geleni tercih
ederler.

Karþýnýzdakinin iþine gelen duyguyu
besleyin

Hitler konuþmasýna þu sözlerle devam eder:

“Eminim ki, kitle etkileme sanatýnda kimse benimle re-
kabet edemez, Gobbels bile... O bir hesap ve hile adamýdýr,
o kadar. Kitle ne kadar büyürse, id o kadar kolaylaþýr; top-
lumsal sýnýflarýn artmasý, bireyselliðin azalýp kitleselleþmesi-
ne neden olur. Aydýnlardan uzak olun, onlar bugün sizi bir
konuda desteklerken, yarýn tersini yaparlar. Ama kitle oluþ-
tuðu zaman, söylediðiniz her þey kalýcý olan hipnotik bir et-
kidir, önemli olan irademi kabul ettirmemdir; bu psiko-biyo-
lojik bir olaydýr."

Hitler sözlerinin bu bölümünde iki önemli olaya dikkat
çeker: insana iradenizi kabul ettirmek ve karþýnýzdakini
hipnotize etmek. Bu her iki durum da insanýn "Temel Ýçgü-
düleri" ile ilgilidir. 

Bir insana iradenizi nasýl kabul ettirebilirsiniz? Ya da et-
tirebilir misiniz? Evet, bunu yapabilirsiniz. Çünkü zaten
"Temel Ýçgüdüleri" ile hareket etmekte olan insan iki
davranýþtan birini yapar; ya kendi iradesini karþýsýndakine
kabul ettirir ya da karþýsýndakinin iradesini kabul eder. Bu-
nun ortasý yoktur. Eðer birine kendi iradenizi kabul ettir-
memiþseniz, açýkçasý onun iradesini kabul etmiþ olursunuz.
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Her karþýlaþmada mutlaka bu gerçekleþir. Her karþýlaþmada
kurallarý taraflardan biri koyar, diðeri bunu kabul etmek
zorunda kalýr. Buna iradenin kabul ettirilmesi diyebiliriz.

Hipnotik etki de bir "Temel Ýçgüdü" iþlemidir. Çok eski-
lerden ve derinlerden gelir. Bütün mistik kabullerin tama-
mý hipnotik etki altýnda olur ve çoðu zaman bu görsel ve
iþitsel iletiþimde bir tarafýn diðerine "Temel Ýçgüdüsü" ha-
rekete geçirecek efektleri yansýtmasý ile olur. 

Ýnsan para-biyolojik bir varlýk derken, Hitler'in insanýn
önemli sýrlarýndan birine vakýf olduðunu kolayca anlarýz.
Genlere kaydolmuþ olan davranýþ bilgileri para-biyolojik
durumu kolayca açýklamaktadýr.

“Karþýnýzdakini ‘Anýnda’ Etkilemek Ýçin 
Onu Ýradeniz Altýna Almalýsýnýz”

“Karþýnýzdakini ‘Anýnda’ Etkilemek Ýçin 
Hipnotik Etkiyi Kullanýn”

Hitler konuþmasýna þu sözlerle devam etmektedir:

"Yabancý fikirler rakiplerinin elektrik alanýna yerleþirler
ve hastalýk belirtileri baþlar. Artýk önemli olan, direniþi kýr-
maktýr; iþte o zaman zehirlenmenin yarattýðý yýkýmý artýrmak
en iyi yöntemdir. Buna, manevi zehirlenme diyebilirsiniz..." 

Danzig Krizi konuþmasýndan... 

Bu sözlerde ne önemli ifadelerden biri "Elektrik Alaný"
kavramýdýr. Bu da insanýn manyetik etki altýnda hareket et-
tiðini göstermektedir. Manyetik alan, insanýn alýþýk olduðu
konum olarak tarif edilebilir. Ya da insanýn "ezberi" þeklinde
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deðerlendirilebilir. Bu durumda farklý þeyler bu elektrik ala-
nýna yerleþtirildiðinde "direniþ" kýrýlýr. 

Önyargýlar, "Temel Ýçgüdü" direniþ alanlarý kabul edilir
ve size düþen de bu direniþi kýrmaktýr. Yoksa her karþýlaþ-
mada olduðu gibi, taraflardan biri diðerinin elektrik alanýna
zaten müdahale etmektedir.

Direniþi kýrýn

Yukarýda italik harflerle tanýmlanmýþ davranýþ modelleri-
ni ayrýntýlarla açýklamaya geçmeden önce insaný ve beynini
"bilimsel" modellemeler içinde inceleyelim. Böylece harekete
geçmeden önce neyle uðraþtýðýmýzýn farkýna varalým.

Beyin Nedir, Nasýl Çalýþýr?

Peki bir beynin diðerinden farký ne? Önce iki cinsiyet
arasýndaki farka deðinelim. Danimarka'da yapýlan bir araþ-
týrmaya göre, erkek beyni kadýnýnkinden ortalama 120 gr
daha aðýr ve ortalama 4 milyar daha fazla nörona sahip.
Ancak hemen bundan 'yani erkekler daha akýllý' sonucu çý-
kartmayýn. Çünkü aðýrlýðýn, beynin kapasitesine herhangi
bir etkisi yok. 

Örnekleyelim. Ölümünden sonra Einstein'ýn beyni özel
izin alýnarak çýkartýlmýþ ve incelenmiþ. Aðýrlýðýnýn ve bü-
yüklüðünün herhangi bir insanýn beyninden farklý olmadý-
ðý görülmüþ. Ayný durum nöronlar için de söz konusu.
Önemli olan bunlarýn sayýsý deðil, nasýl kullanýldýðý.
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Özetle, kadýnlara yýllardan beri yakýþtýrýlan "saçý uzun
aklý kýsa" deyimi doðru deðil. Gerçek þu ki, kadýn ve erkek ara-
sýnda zeka farký yok. Fakat kadýnlarýn "duygusal zeka"larýnýn daha
geliþmiþ olduðu ispatlandý. Yoðunluklu olarak da iþ ve duygu-
sal iliþkilerde, kadýnlar erkeklere göre daha baþarýlý. 

Karþýndakini anýnda etkilemede 
Duygusal Zeka faktörü

Herkes insanlarýn genel anlamda akýl, mantýk çerçeve-
sinde kararlar aldýðýný düþünmektedir. Ya da ikilem içinde
kaldýðýnda bir insan mutlaka daha önceki bilgiler çerçeve-
sinde kendisi için en doðru olan kararý almaktadýr. Bu, ger-
çekten de böyle midir? 

Kiþisel Geliþim çerçeveli çok sayýda kitap bulunuyor.
Neredeyse her biri, bir yemek tarifi niteliðinde adým adým
sizi baþarýya götürecek davranýþ þekillerini listeler. O halde
buna raðmen neden baþarý ve etkileme konusunda insanlar
hâlâ ciddi sýkýntýlar yaþamaktadýr? Bunun nedeni olarak,
insanlarýn duygusal zekalarýný kullanmadýklarýný rahat-
lýkla söyleyebiliriz.

“Karþýndakini anýnda etkileme” konusunda sizlere il-
ginç bir hikaye anlatmak isterim. Bu olay gerçekten de bir
tesadüf þeklinde olsa da gözlerimin önünde gerçekleþti. 

Olay þu:
Bir gün, deðerli bir profesör arkadaþýmý makamýnda ziya-

ret etmeye gitmiþtim. Arkadaþým bazý aile sýkýntýlarý yaþýyor-
du o günlerde. Karýsý ile boþanma aþamasýna gelmiþlerdi.
Daha doðrusu karýsý onu terk edip gitmiþti. Arkadaþým için
bu durum neredeyse bir yýkým halindeydi. Ne yapacaðýný
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þaþýrmýþ bir durumda karmaþýk duygular içerisindeydi o sý-
ralar. Çünkü karýsýný çok sevdiðini, ona çok baðlý olduðunu
düþünüyordu. Onsuz yaþayamayacaðýna inanýyordu. Di-
ðer yandan da ev düzeni gerçekten de çok bozulmuþtu. Ha-
yatla baþ edemez hale gelmiþti. Ne doðru dürüst yemek yi-
yebiliyor ne de temiz kýyafetler giyebiliyordu. Bir taraftan
karýsýný çok istemesine raðmen hâlâ gurur yapýyor ve ken-
dini haklý çýkarmak için çeþitli davranýþlarda bulunuyordu.
Hayatý bir kaosa dönmüþtü. Ancak yine de özel sýkýntýlarý-
ný iþ hayatýna yansýtmamak için büyük çaba gösteriyor ve
her gün okuluna düzenli olarak gidiyor, derslerini veriyor,
sýnavlarýný yapýyordu.

Ona manevi destek verebilmek için o gün öðlenden
sonra, onu okulundan alacaktým, birlikte yemek yiyip dert-
leþecektik. Buna ihtiyacý olduðunu düþünüyordum. 

Odasýna girdiðimde, bu son yýkýcý durumun etkisinin
orada da sürdüðünü gördüm. Oda çok daðýnýktý. Kýsa bir
süre sohbet etmiþtik. Tam çýkmak üzereyken kapý çalýndý
ve profesör arkadaþýmýn öðrencilerinden biri içeri girdi. Bu
genç kýzýn bir derdi vardý. Kendisine göre büyük bir derdi...
Çeþitli nedenlerden dolayý ödevini hazýrlayacak zaman bu-
lamamýþtý. Aðlayarak sýkýntýsýný profesöre anlattý. Ödevini
yetiþtirememiþti ve uzatma istiyordu. Yoksa koca bir yýlý
kaybedecekti genç kýz. Ben profesör arkadaþýmýn onu anla-
yýþla karþýlayacaðýný ve onun için zaman vereceðini düþün-
düm; çünkü benim arkadaþým son derece merhametli bir
insandý. Hele karþýsýnda aðlayan, sýkýntýlarý olan bir genç
kýza mutlaka yardým ederdi. Ama düþündüðüm gibi olma-
dý. Profesör arkadaþým pencereye yaklaþtý, pencereden dý-
þarýya kýzgýn güneþe bakmaya baþladý. Hiçbir þey söylemi-
yordu. Diðer yandan genç kýz öðrenci titreyerek ayakta pro-
fesörün kararýný bekliyordu. Birden arkadaþým geri döndü
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ve çok sert sözler söyleyerek kýzý azarladý. Gerçekten de
dehþete düþmüþtüm. Ondan böyle bir davranýþ beklemiyor-
dum. Genç kýza söylediði sözler þöyleydi:

“Dinle genç bayan; bu yaptýðýn büyük bir disiplinsizlik,
kendi yaptýðýn hatanýn bedelini baþkalarýna ödetmek isti-
yorsun. Buna hakkýn yok. Asla da olmamalý. Sana yeterli
zaman verilmiþti ama sen ne bu zamana ne de bana saygý
gösterme gereðinde bulundun. Kararýný verdin ve ödevini
yapmadýn. Bu kararýn neticelerine de katlanmak zorunda-
sýn. Senin kendi hatanýn bedelini neden ben ödeyeyim?
Þimdi gidecek, bir sonraki sýnavý bekleyeceksin. Kurallar
vardýr ve bu kurallara sen de uyacaksýn.”

Genç kýz korku içinde titreyerek ve aðlayarak odayý
terk etmiþti. Anlattýklarý gerçekten de insaný etkileyecek
þeylerdi ama profesör arkadaþým onun mazeretlerini umur-
samamýþtý bile. O kýzýn bir dönem kaybetmesi umurunda
bile olmamýþtý. Ona bir þeyler söylemek istedim ama o an-
da çenemi tutmam gerektiðini anlayarak sustum. Bu onun
iþiydi ve bildiði gibi davranmak onun hakkýydý. Benim için
doðru olan, onun için olmayabilirdi. Yaþanan bir trajik an
olmasýna raðmen yine de baþkalarýnýn iþine karýþmamak
gerekirdi. Ben de öyle yapmýþ ve susmuþtum.

Arkadaþým da herhangi bir açýklama gereði duymadan,
hiçbir þey olmamýþ gibi hazýrlanmaya devam etmiþti. Kade-
rin cilvesine bakýn ki, birden hava kararmýþ, yaðmur baþla-
mýþtý. Bu saðanak cama sert darbelerle vururken kapý tek-
rar çalýndý. Bu kez içeri baþka bir öðrenci kýz girdi. Genç kýz
sakin bir sesle konuþmaya baþladý. Söze önce özür dileyerek
girdi, son derece rahat bir þekilde derdini anlattý. Onun da
istediði diðer kýzla aynýydý. O da ödevini bitirememiþ ve
uzatma istiyordu. Genç kýz hiçbir mazeret göstermemiþti.  
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Arkadaþýmla arasýnda þöyle bir konuþma geçti:

- Neden ödevini zamanýnda bitiremedin?

- Belli bir nedeni yok profesör, sadece kendimi iyi his-
setmedim. Ýçimden yazmak gelmedi.

- Anlýyorum ama yine de zaman bulmalýydýn. Sana
uzatma verebileceðimi düþünmemeli ve buna gü-
venmemeliydin.

- Uzatmanýn hakkým olduðunu düþünmüyorum. Sadece
þansýmý denemek istedim. Uzatma verirseniz, þimdi
hazýrým ve kýsa bir sürede bitiririm ödevini. Vermez-
seniz de beklerim artýk bir sonraki dönemi.

- Ne kadar uzatma istiyorsun?

- Bir hafta yeter diye düþünüyorum.

- Gerçekten de yeter mi, zihnen hazýr mýsýn bu kez?

- Evet, hazýrým.

- Tamam, sana bir hafta deðil on gün süre vereceðim.
Ödevini hazýrla.

........

........

Kýz odadan çýkýp gittiðinde artýk buna daha fazla daya-
namamýþ ve patlamýþtým. Gözümün önünde ciddi bir hak-
sýzlýk ve çifte standart yaþanmýþtý. Ayný durumda olan iki
genç kýzdan biri istediðini almýþ -hem de fazlasýyla- diðeri
ise azarlanmýþtý. Öfke içinde bunun nedenini arkadaþýma
sordum. Yanýtý ilginçti, gerçekten de çok ilginç...

"Bilmiyorum, büyülenmiþ gibiyim. Yaptýðýmýn doðru ol-
madýðýný, mantýksýz, adaletsiz ve saçma olduðunu biliyorum
ama içimden böyle geldi. Ýlk gelen kýza içimde iyi bir þey
hissetmedim. Diðerine ise hissettim. Ben de bilmiyorum."
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Kýsa bir süre sonra olanlarý düþünmeye ve arkadaþýmýn
neden böyle davrandýðýný analiz etmeye baþladým. Bütün
verileri akýl süzgecimden geçirdim ve gerçekten de çok ilgi
çekici bir sonuca ulaþtým.

Arkadaþým belki farkýnda deðildi ama ilk gelen kýz ile
karýsý arasýnda bazý benzerlikler vardý. Onun da karýsý her
zaman her meseleye aðlayarak, sýzlanarak yaklaþýrdý. Sürek-
li þikayet eder, sürekli yaygara koparýrdý. Kendisini zayýf ve
çaresiz, haksýzlýða uðramýþ göstererek, bir þekilde duygu sö-
mürüsü yaparak istediðini elde ederdi. Sonrasýnda ise o ki-
þiye hiç de adil davranmazdý. Kocasý profesör arkadaþým da
onun bu yönünden etkilenmiþti. O zayýf ve çaresiz görünen
kadýn gücünü kuvvetini kazandýktan, yani kendini saðlama
aldýktan sonra kocasýna büyük bir dalavere çevirmiþ ve onu
yarý yolda býrakmýþtý. Artýk kocasýna ihtiyacý yoktu, her
yönden kendini kuvvetlendirmiþti hatta bir de aþýðý olduðu
söyleniyordu. O yalvaran, o zayýf ve çaresiz kadýn gitmiþ,
yerine otoriter, savaþa hazýr bir kadýn gelmiþti. Ýlk kýz ile ar-
kadaþýmýn karýsý arasýnda fiziksel benzerlikler de vardý. Ýki-
sinin de saçý kýsa kesilmiþti, ikisi de koyu renk saça sahipti.
Ýkisinin de boylarý neredeyse ayný uzunluktaydý, ikisinin
de kilolarý benzerdi. Hatta ses tonlarý bile çok yakýndý.

Profesör arkadaþým bir þekilde bilinç altýnda o kýz ile ka-
rýsý arasýnda bir baðlantý kurmuþ, karýsýndan duyduðu nef-
reti ondan çýkarmýþ gibiydi. Karýsýndan nefret ediyordu.
Çünkü onun güçlenmesini kendi eli ile saðlamýþtý. Þimdi ise
kadýn kendini yeterince kuvvetli, kocasýný da yeterince zayýf
gördüðü anda darbesini vurarak gitmiþti ve bu gidiþ profesör
arkadaþýma çok büyük mali yýkýmlara da neden olacaktý.
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Diðer kýz ise çok farklýydý. Arkadaþým o kýza karþý bir
yakýnlýk hissetmiþti; nedeni ise bilinç altýnda onun gelece-
ði sembolize ettiðini düþünmesiydi. Eðer olacaksa, bir son-
raki kadýný böyle bir þey olmalýydý. Karýsýnýn tam tersi ka-
rakterde bir. Fiziksel özellikleri de farklý olmalýydý. Arkada-
þým ilk gelen kýza kötü davranmakla karýsýndan intikam al-
mýþtý, ikinci kýza iyi davranmakla ise geleceðine yatýrým
yapmýþ ve umuduna sarýlmýþtý. Ama resmi bir bütün olarak
gördüðümüzde, gerçek sadece þuydu: Profesör açýkça hak-
sýzlýk, adaletsizlik yapmýþtý. 

Þimdi düþünün, siz de bu kýzlardan birinin yerindesiniz
ve birinden bir þey talep ediyorsunuz. O kiþinin belli kural-
lar, mantýk ve akýl çerçevesinde karar vereceðini düþünü-
yorsunuz. Yanýlýyorsunuz. Kararlar "Temel Ýçgüdü" çerçeve-
sinde alýnýr. Profesör de öyle yapmýþtý.

Gerçekte dahasý da vardý. Bu gerçeði yýllar sonra anla-
dým. Gerçeðin arkasýndaki bir diðer saklý gerçek... 

Bu profesör arkadaþýmla çeþitli vesilelerle görüþmeye de-
vam ettim. Beþ yýl sonra baþka bir örnekle karþýlaþtým ve
gerçekten de dehþete düþtüm. Beþ yýl önce o odada profe-
sörün verdiði iki farklý kararýn karýsý ile ilgisi olmadýðýný bir
baþka durumla anladým.

Her þey ne kadar da kolay, açýk ve basitti. Profesör arka-
daþým bilinç altýnda ilk gelen esmer kýzý, nefret ettiði karýsý
ile özdeþleþtirmiþ ve ona kötü davranmýþtý. Diðer kýza ise
iyi davranmýþtý, çünkü o kýzýn hali, onun geleceðini sem-
bolize etmekteydi. Oysa gerçek çok farklý bir þekilde orta-
ya çýktý, hem de inanýlmaz bir þekilde, hiç beklenmeyen bir
yerde, hiç beklenmeyen bir kiþi tarafýndan...



28

O yaz tatilini birlikte deðerlendirmeye karar vermiþtik.
Ben ýsrarla Havai'ye gidelim diyordum ama arkadaþým ýs-
rarla Nebraska'ya gitmek istiyordu. Kuzey'de bu soðuk ve
sürekli yaðmur yaðan yerde ne yapacaktýk? Ama onu kýra-
madým ve peþine takýldým. Nebraska'da Kýzýlderili kültürü-
nü incelemeye karar vermiþtik. Bir zaman sonra bir Þaman
büyücü çadýrý gördük. Turistik bir atraksiyon olduðunu dü-
þünmüþ ve biraz eðlenmek için içeri girmiþtik. Ama bekle-
diðimizden fazlasý ile karþýlaþtýk o çadýrda. Kýzýlderili Þa-
man rahibi bizi bir süre inceledikten sonra profesör arkada-
þýmýn bir "yaðmur adam" olduðunu söyledi. Sonra da açýk-
lamasý geldi.

Herkesin, her türlü hava ve iklim durumuna göre halleri
vardý. Arkadaþým da "yaðmur adam" özelliðini taþýyordu.
Yaðmurun yaðmasý, havanýn serinlemesi onu rahatlatýyor,
daha iyi kararlar almasýný saðlýyor, onu daha çok mutlu edi-
yor, daha yaratýcý olmasýný saðlýyordu. Bu durum "Temel Ýç-
güdülerden" biriydi. Ýnsanlýðýn binlerce yýl olan geçmiþin-
den gelen özelliklerden biriydi ve gen üzerinden modern
insana miras olarak býrakýlmýþtý. Arkadaþým ne yaparsa
yapsýn sadece "yaðmur" ortamýnda içindeki "Temel Ýçgüdü-
lerden" kurtulamýyordu. Kararlarý her zaman bu doðrultu-
da oluyordu. O anda hemen zihnimden geçmiþi geçirmeye
baþladým. Gerçekten de durum böyleydi. Arkadaþým çok
cazip iþ teklifleri gelmesine raðmen Teksas gibi sýcak ve
yaðmur almayan yerlere gitmekten her zaman kaçýnmýþ-
tý. Sýcak havalarda, rüzgarsýz ortamlarda her zaman rahat-
sýz olurdu. Ne zaman yaðmur yaðsa gözleri ýþýldardý. Sonra
odasýnda yaþadýðýmýz o "iki öðrenci kýz" olayýný hatýrladým.
Ýlk kýz odaya geldiðinde hava sýcaktý ve yaðmur yoktu.
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Ýkinci kýz geldiðinde ise birden yaðmur baþlamýþtý. Arkada-
þým ikinci kýza merhametli davranýrken "yaðmur"un etkisi
altýndaydý.

Þaman Kýzýlderili rahibi açýklamaya devam etmiþti.
Çeþit çeþit yapýlar vardý.

Yaðmur insan

Dað insan

Güneþ insan

Rüzgar insan

Su insaný

Kara insaný

Toprak insaný

Deniz insaný

Ýþte insanlarýn doða ve iklime baðlý olarak, "Temel Ýçgü-
dülerden" kaynaklanan bir durumla davranmasý ve bir þe-
kilde “üst ben”in mutlaka bu etki altýnda kalmasý kaçýnýl-
mazdý. Yani akýl ve mantýk ile izah edilemeyen durumlarda
bunlarýn etkisi vardý.
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Yaðmur Ýnsan

Bu tür insanlar gizli asosyal olurlar. Ýnsanlarla fazla te-
mas etmekten kaçýnýrlar. Gerçekte aradýklarý ise ideal eþ ve
ideal arkadaþlýklardýr. Genelde insanlarýn konuþmaya, pay-
laþmaya deðer olmadýklarýný ancak farklý nitelikli insanla-
rýn da olabileceðini düþünürler. Derin düþünce adamlarýdýr
böyleleri. Soðuk durmalarýna bakmayýn, eðer ideal bir soh-
bet ortamý bulurlarsa sizi saatlerce dinleyebilir ya da saat-
lerce konuþabilirler, yeter ki yüksek deðerlerle yoðrulmuþ
olsun. Her türlü zorlukla mücadele etmeye hazýrdýrlar. Sý-
radan olan her þeyden nefret ederler. Onlara ulaþmanýn en
ideal zamaný, serinlik ve yaðmur zamanýdýr. Öyle anlarda
ona istediðinizi yaptýrabilirsiniz.

Dað Ýnsan

Aðýr kanlý ve yavaþtýr bu insanlar. Çevrelerinde fazla ha-
reket olmasýndan hoþlanmazlar. Yüksek sesle ya da hýzlý ko-
nuþan insanlardan uzaklaþýrlar. Aldýklarý kararýn her zaman
arkasýnda olurlar. Bu insanlarla konuþurken son derece cid-
di olmanýz gerekmektedir. Dahasý, bu tür insanlar birine
baðlandý mý kolay kolay ondan vazgeçmezler. Onlarý etki-
leyen iklim ortamý ise kuru havalardýr. Her þeyin dengede
olduðu ortamlar severler. Az güneþ, az soðuk...

Güneþ Ýnsan

Bu insanlarý yazýn bir kumsalýn üzerine, güneþin altýna
koyun gidin. En mutlu olduklarý yer orasýdýr. Bunun dýþýn-
da kalan her þey onlarý bunalýma sokar. Serin hava, rüzgar,
yaðmur, kar, çamur bu insanlarýn dengesini bozar. Onlara
ulaþacaðýnýz ideal yer, güneþin altýdýr.



31

Rüzgar Ýnsan

Sadece esintiler altýnda mutlu olan bu insanlar, diðer
herhangi bir zamanda kendi döngü çarklarýnýn dýþýnda ka-
lýrlar. Onlarý oradan oraya sürükleyen bir esintiye her za-
man ihtiyaç duyarlar. Ruh ve karakterleri de rüzgarla ve
esintiyle þekillenir. En açýk olduklarý an, rüzgarla buluþtuk-
larý andýr. Bedenlerinde serin bir esinti duymadan rahat
edemezler.

Su Ýnsaný

Bu insanlar mutlaka suyu görmelidir. Ýçine girmese bile
su ile göz temasý yapmalýdýr. Deniz, göl, dere, ýrmak manza-
rasý için canlarýný bile verirler. Deniz görmeyen bir yerde ça-
lýþmaktansa yarý ücrete deniz gören bir yerde çalýþmaya ha-
zýrdýrlar. Bu insanlarý mutlu etmek istiyorsanýz ya da onlarýn
"eþref saatini" yakalamak istiyorsanýz, isteyeceklerinizi deniz
kenarýnda isteyin.

Toprak Ýnsaný

Bu insanlar aðaçlar gibi topraða baðlýdýrlar. Kendilerini
en emniyette hissettikleri yer, toprakla temas ettikleri yer-
dir. Parklarda dolaþmayý severler. Çýplak ayakla çimlere
basmayý, toprakla oynamayý... Son derece cesur insanlardýr
ama topraktan uzaklaþtýklarý zaman, yani havadayken ya
da denizdeyken çocuk gibi korku içinde olurlar.

Deniz Ýnsaný
Ýnsanlar neden gemici olur düþüncesinin yanýtý bu tür

insanlardýr. Özgürlük duygusunu ancak ufuk çizgisini
gördükleri zaman yaþarlar. Bu tür insanlara ulaþmanýn yolu
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ise onlarýn özgürlük duygusuna hitap etmekten geçer. Sürek-
li düþler kurarlar, hayal dünyasý geniþtir bu tür insanlarýn.
Karada hiç rahat etmezler ve hep gitmek isterler. Hayatlarý
gelmek ve gitmek üzerine kurulmuþtur. Bir yerde uzun süre
kalmaktan sýkýlýrlar.

Bir de saatlerle ilgili açýklama yapmýþtý:
Zamaný altý dilime bölmüþtü Þaman rahibi: 
Gün doðumu, ýþýk yaðmuru, güneþ izi, gün düþüþü, erken

karanlýk, geç karanlýk.
Herkesin en rahat ettiði ve en açýk olduðu zaman anlarý

vardýr. Acaba siz ve karþýnýzdaki bu anlarýn hangisinde en
açýk durumdadýr? Bunu bilmek size çok yararlý olacaktýr.

Meseleye bilimsel yaklaþým

Duygusal Zeka

Dikkate alýnmasý gereken önemli bir fenomen! 
Eskilerde sadece matematiksel zekadan söz edilirken,

duygusal zeka bilimin henüz el attýðý bir alandýr. Ancak
duygusal zekanýzý kullanarak karþýnýzdakini anýnda etkile-
yebilirsiniz.

Beyin kullanýmý konusunda kadýn ile erkek arasýnda
birtakým farklýlýklar var. Örneðin kadýnlarda, beynin sað
bölümü baskýnken, erkeklerin sol bölümü daha kuvvetli.
Kadýnlar kavrama, sentez yapma, hayal gücü, sanatçýlýk
yeteneði, tutku, nefret, kin gibi duygularý daha yoðun ya-
þayabilirken; erkekler matematik, analiz yapma, planlama,
kontrol etme, örgütleme, mantýk, eleþtiri gibi konularda
daha baþarýlý oluyor.
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Kalýn yazýlmýþ olan bölüme dikkatinizi çekmek isterim.
Hepsi de insanýn kendisi kadar eski olan duygulardýr ve
"Temel Ýçgüdüler" kavramýnýn içinde deðerlendirilebilir.

Bazý beyin hücreleri baþkalarýnýn aklýndan geçenleri oku-
mamýzý saðlýyor. DNA'larýn biyolojinin yapýtaþlarýný oluþtur-
masý gibi bu 'ayna' hücreler de psikolojinin yapýtaþlarýný
oluþturuyor. Çocuk, annesi eline bir oyuncak alýp yanýna otu-
runca gülümser; çünkü bilir ki annesi onunla oynayacaktýr. 

Erkek, þiddetli bir tartýþmadan sonra karýsýnýn araba
anahtarlarýný alýp çýktýðýný görünce irkilir; çünkü karýsýnýn bu
kez gerçekten onu terkettiðini anlar. Hastabakýcý, serum tak-
mak için yaþlý hastasýnýn damarýný ararken rahat deðildir,
çünkü iðnenin, hastasýnýn canýný acýttýðýný bilir.

Bütün bu insanlar, karþýlarýndakinin ne düþündüðünü
nereden biliyorlar? Onlarýn duygu ve düþüncelerini nasýl
okuyorlar? Çocuk niçin annesinin evi terkedeceðini, erkek ise
karýsýnýn onunla oyun oynayacaðýný düþünmez?

Baþkalarýnýn aklýndan geçenleri ''okumayý'', herkeste bu-
lunmasý gereken doðal bir yetenek olarak ele alýrýz. Ne var
ki psikologlar, felsefeciler ve sinirbilimciler insanlarýn, kar-
þýsýndakilerin davranýþlarýndan anlam çýkartma, duygularý-
ný okuma yeteneðinin altýnda henüz gizini koruyan bir yön
bulunduðunu düþünüyor. Son günlerde Ýtalyan sinirbilimcile-
rinden oluþan bir ekip bu doðrultuda çok önemli bir adým
attýlar. 

Parma Üniversitesi'nden Vittorio Gallase, Giacomo Riz-
zolatti ve meslektaþlarý, düþünceleri okuma baðlamýnda yü-
rüttükleri çalýþmalarda yepyeni bir sýnýf nöron tespit ettiler. Bu
nöronlarýn harekete geçmesi için kiþinin spesifik bir iþi gerçekleþ-
tirmesi gerekiyor. 
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Nöronlar, baþka bir yönleri ile daha ilgi çekiyor. Nöronlar
bir baþkasý da ayný iþi yaptýðýnda faaliyete geçiyor. Bilim adamlarý
bu son özelliklerinden dolayý bunlara ''ayna'' adýný verdi; çünkü
nöronlar diðer insanlarýn davranýþlarýný olduðu gibi yansýtý-
yor veya simüle ediyordu.

Bugün pek çok sinirbilimci, aralarýnda insanlarýn da oldu-
ðu geliþmiþ primatlarda bu nöronlarýn baþkalarýnýn niyetlerini an-
lama konusunda çok belirleyici bir rol oynadýðýný düþünüyor. Gal-
lese, ''Ayna nöronlar toplumsal yeteneklerimizi açýklayan mozaiðin
çok önemli bir parçasý olabilir'' diye konuþuyor. 

California Üniversitesi'nden Vilayanur Ramachandran,
iþi daha da ileri götürerek, ayna nöronlarýn, insanýn evrimine de
ýþýk tuttuðuna inanýyor. Dil ve kültür konusu baþta olmak üzere in-
san olmanýn temelinde bu nöronlarýn yattýðýný ileri süren Ramac-
handran þöyle konuþuyor: ''DNA'lar biyoloji için ne anlama geli-
yorsa ayna nöronlar da psikoloji için ayný anlama geliyor. Bunlar
birleþtirici bir çerçeve oluþturmakla kalmýyor, ayný zamanda bugü-
ne dek bilinmezliðini korumuþ olan pek çok zihinsel yeteneði açýk-
lamaya yarýyor.'' 

Gallase ve ekibi, 1990'lý yýllarýn baþlarýnda, makak may-
munlarýnýn beyinlerindeki nöronlarýn faaliyetlerini kay-
detmeye baþladýðýnda neye soyunmuþ olduklarýný bilmi-
yorlardý. Maymunlarýn beyinlerinde, adýna F5 dedikleri
bölgedeki sinir hücrelerinin yaydýðý sinyalleri izlemekle iþe
baþladýlar. 

F5, planlama ve hareketten sorumlu premotor korteks
adý verilen geniþ bölgenin bir kýsmýný oluþturur. Birkaç yýl
önce ayný bilim adamlarý F5'deki nöronlarýn, hayvanlarýn be-
lirli bir amaca yönelik davranýþlarda bulunduklarý zaman te-
tiklendiðini keþfetmiþlerdi. Bunlar genellikle, nesneleri tutup
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kaldýrmak, ýsýrmak gibi el ve aðýz yoluyla gerçekleþtirilen
davranýþlardý. 

F5 hakkýnda daha fazla bilgi toplamak isteyen bilim
adamlarý, maymunlara kuru üzüm, elma dilimi, kâðýt ataþý,
küp ve küre þeklinde nesneleri sundular. Çok geçmeden il-
ginç bir olaya tanýk oldular. Deneyi yapan kiþinin eliyle bir
nesneyi tutup kendisine yaklaþtýrmasýný izleyen maymunun
beyninde bir grup F5 nöronunun devreye girdiði görüldü.
Fakat ayný maymun bir tepsinin içinde ayný nesneyi gördü-
ðü zaman hiçbir deðiþiklik olmadý. Maymunun kendisi nes-
neyi tutup kaldýrdýðý zaman ayný nöronlar harekete geçti.
Böylece anlaþýldý ki bu nöronlarýn görevi, spesifik bir nes-
neyi tanýmak deðil.

Tüm nöronlar iþbaþýnda

Nöronlar, reaksiyon gösterdikleri konu üzerinde epey te-
laþlý bir görünüm sergiler. Deneyi yapanýn eliyle kuru üzü-
mü tepsiden almasý üzerine harekete geçen nöronlar, dene-
yi yapanýn bu üzümü parmaðý ile açtýðý çukura býrakmasý
karþýsýnda herhangi bir reaksiyon vermez. Ayný nöronlar,
deneyi yapanýn eline bir elma dilimi almasýyla yine tetiklenir,
ancak dilimi tepsiye býrakmasýyla hareket durur.

Ancak daha önemlisi, maymun iþi kendisi yaptýðý zaman tetik-
lenen nöron ile ayný iþi yapan insaný izleyen maymunun beyninde
tetiklenen nöronun ayný olmasý. Böylece beyindeki motor sistemi-
nin yalnýzca hareketleri kontrol etmediði, ayný zamanda baþkalarý-
nýn da hareketlerini okuduðu anlaþýlmýþ oldu.

1998 yýlýnda Gallase, Tucson Arizona'da ''Bilinç Bilimi"
isimli konferansta ayna nöronlar konusunda konuþma yaptý.
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Arizona Üniversitesi'nden felsefeci Alvin Goldman, bu ko-
nuþmayý ilgiyle izledi. Daha sonra Gallase'a yaklaþan Gold-
man, akýldan geçenleri okuyan hücreler konusunda görüþ
alýþveriþinde bulundu. Goldman Gallase'ýn akýl-okuma ko-
nusunun felsefi boyutu hakkýnda fazla bilgi sahibi olmadý-
ðýný gördü.

Akýl-okuma veya akýl teorisi, tüm saðlýklý insanlarýn sahip ol-
duðu bir yetenektir. Ýnsanlarýn en yetenekli olduðu konu özellikle,
baþkalarýnýn spesifik zihinsel durumunu yansýtma doðrultusundadýr.
Bunlar, baþkasýný aðlarken görmek ve onun üzüntülü olduðunu an-
lamak gibi basit duygusal durumlarýn yanýsýra, daha karmaþýk zi-
hinsel durumlar olabilir. Bir anne bebeðini kaybettiði zaman diðer
annelerin boðazý düðümlenir. Bir arkadaþýnýzýn eþi tarafýndan alda-
týldýðýný duyduðunuz zaman üzüntüsünü ve öfkesini paylaþýrsýnýz.

Þempanzeler gibi diðer primatlarýn da diðerlerinin zih-
ninden geçenleri okuyup okumadýðý konusunda sert tartýþ-
malar henüz sürüyor. Ýnsanlar söz konusu olduðunda, her-
kes, zihin okuma yeteneðinin hüküm sürmekte olduðu-
nu bilir, ancak bunun nasýl olduðu konusunda çok az þey
bilinir. 

Bir teoriye (bazýlarý teori teorisi olarak adlandýrýr) göre
insanlar, baþkalarýnýn yaptýklarýný nasýl yaptýðý konusunda
saðduyuya dayanan varsayýmlar geliþtirir. Fizikçilerin izle-
nebilir olaylarý açýklamakta yasa ve kurallardan yararlanmasý
gibi, insanlar da baþkalarýnýn davranýþlarýný açýklamakta deneyim-
lerinden yararlanýr.

Goldman gibi felsefecilerin savunduðu bir baþka teori,
simülasyonu ön plana çýkartýr. Simülasyon teorisi denen
bu teoriye göre insanlar baþkalarýnýn aklýndan geçenleri
anlamak için baþkalarýnýn düþüncelerine, duygularýna ve
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davranýþlarýna öykünür. Özetle, kendilerini baþkalarýnýn yerine
koyar. Ayna nöronlarýnýn keþfi ile bu teori arasýnda çok büyük
uyum vardýr.

Bu nöronlarýn zihin okuma yeteneði ile yakýndan ilgili
olup olmadýðý konusunda kuþkular giderek güçlenirken, in-
sanlarda ayna nöronlarýnýn olup olmadýðý sorusu daha faz-
la bilim adamýnýn aklýný kurcalamaya baþladý. Ancak bu
konuyu aydýnlýða kavuþturmak çok kolay deðil; çünkü in-
sanlar beyinlerine elektrotlar baðlanmasýna pek sýcak
bakmýyor. Bu bilim adýna bile olsa...

Ýtalya'da, Ferrara Üniversitesi'nden Luciano Fadiga, in-
sanlarda da maymun beyinlerinde olduðu gibi böyle bir sis-
tem olduðuna iliþkin bazý ipuçlarý elde eden ilk bilim ada-
mý. Bunun için deneklerin elindeki spesifik kaslarýn nasýl
hareket ettiðini inceledi. Deneyin sonunda beyinde bir ayna
sisteminin bulunduðunu ortaya çýkarttý; ancak bunun yeri hakkýnda
herhangi bir bilgi elde edemedi.

Bunu bazý beyin görüntüleme çalýþmalarý izledi. Önce
Los Angeles Güney California Üniversitesi'nden Scott
Grafton, Rizzolatti ile birlikte beynin temporal sulkus ve
broca bölgesinde hareketlilik olduðunu ortaya çýkarttý. Los
Angeles Týp Fakültesi'nden Marco Iacoboni de broca
bölgesinin etkin olduðunu teyit etti. Broca bölgesinin keþ-
fi, beraberinde yeni sorularý da getirdi. Önce maymunlarda-
ki F5 bölgesi, insanlardaki broca bölgesine denk düþüyor.
Ancak F5 yalnýzca el hareketlerine odaklýyken, broca bölge-
si eskiden beri konuþma ile ilgili bir bölge olarak biliniyordu.
Bu durumda ayna sistemi ile lisan arasýnda ne gibi bir bað-
lantý olduðu konusu gündeme geldi. Baþka bir deyiþle, zihin
okuma ve lisan arasýndaki iliþki araþtýrýlmaya baþlandý.
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Rizzolatti ve Arbib, ayna nöronlarýnýn ''eylem'' ile ''haberleþme''
arasýndaki açýklýðý kapattýðýný ileri sürüyor. Aktör ve izleyici ara-
sýndaki iliþki zaman içinde geliþerek mesaj alýþveriþine dönüþür.
Tüm haberleþme þekillerinde mesajý alan ile veren arasýnda ortak
bir anlaþma ortamý bulunmalýdýr. Rizzolatti ve Arbib, ayna
nöronlarýnýn bu görevi yerine getirdiðini ileri sürüyor.

Bilim adamlarý, maymunlardaki eylem tanýma ve eylem
üretme merkezlerini birleþtiren bölgenin, insanlardaki ko-
nuþma üretimi ile ilgili bölgeye denk gelmesinin bir rastlan-
tý olmadýðýný söylüyor. Rizzolatti ve Arbib'e göre insanlarda
konuþma yeteneðinin geliþmesi, broca bölgesinin maymun-
lardaki versiyonu olan F5 bölgesinin ayna mekanizmasý ile
donatýlmasý ile mümkün oldu. 

Bu görüþe göre haberleþme ve bunun sonucunda konuþmanýn
geliþimi, baþkalarýnýn eylemlerini tanýma ve algýlama yeteneðinin
geliþmesine baðlý. Arbib, önce iþaretlere dayalý kaba bir haberleþ-
me þeklinin oluþtuðuna, daha sonra bunun geliþerek konuþmaya
dönüþtüðüne inanýyor.

Ramachandran, ayna nöronlarýnýn sanýldýðýndan daha
büyük iþlevleri olduðuna dikkat çekiyor. Bilim adamýna gö-
re bu ilgi çekici sinir hücreleri lisan ve el hareketleri arasýn-
daki yitik halkayý tamamlamakla kalmýyor, ayný zamanda
insanlarda öðrenme, algýlama, genel anlamda kültürün olu-
þumuna ýþýk tutuyor. 

Ýnsan beyni, tam boyutlarýna 150.000 yýl önce eriþmekle
birlikte, alet kullanma, sanat ve matematik gibi konularda
becerilerini 40.000 yýl önce elde etti. Ramachandran'a göre,
bunlarýn ortaya çýkmasýndaki en büyük etmen, ayna sistemleri. Bu
sistemler her þeyi açýklamakta yetersiz kalmakla birlikte, açýkla-
makta zorlandýðýmýz pek çok konunun temelini oluþturuyor.
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Felsefeciler, sinirbilimciler ve konunun uzmaný olmayan
kiþiler bilincin/zihnin nasýl ortaya çýktýðýný uzun süreden beri
merak ediyor. Beyin üzerine yapýlan daha kapsamlý araþ-
týrmalar sonucunda yüzyýllardýr akýllarý kurcalayan sorun
çözülebilir. 

Bir bin yýl sona erdikten sonra yaþam bilimlerindeki ya-
nýtlanmasý gereken sorular listesinin ilk sýrasýnda þu soru-
nun geldiði görülüyor: Zihin (düþünce) dediðimiz bir dizi
süreç, beyin adýný verdiðimiz organýn etkinliðiyle nasýl ortaya
çýkýyor? Aslýnda bu, yeni bir soru deðil. Yüzyýllar boyunca
ayný soruya þu ya da bu þekilde farklý çözümler önerildi. Son
zamanlarda bu soru hem uzmanlarýn biliþsel (cognitive) sinir-
bilimcilerin ve felsefecilerin hem de zihnin, özellikle de "bilincin"
kökenini merak eden baþka kiþilerin kafalarýný kurcalýyor. 

Bilinç, bugün üzerinde çok durulan bir mesele; çünkü
genel anlamýyla biyoloji -özelde sinirbilim- yaþamýn bir sürü
sýrrýný gözle görülür baþarýyla açýða çýkarýyor. 

1990'larda -ki bu zaman dilimi "beynin on yýlý" olarak
adlandýrýlýyor- beyin ve zihin hakkýnda psikolojiyle sinirbi-
limin tüm geçmiþ tarihi boyunca elde edilen bilgiden fazla-
sý öðrenildi. Bilincin nörobiyolojik temelini aydýnlatmaya
yönelik verilen mücadele -buna beden-zihin probleminin
baþka bir türü de denilebilir- giderek güçleniyor. 

Araþtýrmanýn temel konusu "bilinç" olunca, zihni for-
müle etmeye çalýþan kiþide bu çaba yýlgýnlýk yaratabiliyor.
Bazý düþünürler, uzmanlar ve hatta amatörler sorunun yanýt-
lanabileceðine inanýyor. Baþkalarý ise yeni bilgi akýþýndaki
inanýlmaz artýþ sayesinde, kuram doðru ve kullanýlan teknik
etkin oldukça, bilimin saldýrýsýna hiçbir problemin karþý
koyamayacaðý gibi baþ döndüren bir hisse kapýlýyorlar. 
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Ancak bu tartýþmalar, bilincin/zihnin öðeleri olan görme
ya da bellek gibi süreçleri beynin nasýl gerçekleþtirdiðini
açýklamaya yönelik karþýlýklý fikirler öne sürülmedikçe
anlamlý olamaz. 

Temel sorunlar ve karþý savlar

Zihnin nasýl oluþtuðuna yönelik saðlam bir açýklama belki
de çok yakýnda yapýlacak. Ancak "bilincin/ zihnin" biyolo-
jik temelini araþtýranlarý bekleyen önemli problemler var.
Ýlk problem, beyin ile ondan türediðini düþündüðümüz "bi-
linç/zihin" arasýndaki iliþkiyi kurarken hangi perspektiften
bakýlacaðýyla ilgili. 

Herhangi birinin bedeni ile beyni, baþkalarý tarafýndan gözlene-
bilir; oysa zihin ancak ona sahip olan kiþi tarafýndan incelenebilir.
Ayný beden ya da beyinle uðraþan farklý bireyler, o beyin ya da be-
denle ilgili ayný gözlemi yapabilir; ancak karþýlaþtýrma amacýyla,
üçüncü bir þahsýn herhangi bir kiþinin zihnini doðrudan gözlem
olanaðý yoktur. 

Beden ve onun bir parçasý olan beyin dýþa açýktýr ve ob-
jektif olarak incelenebilir. Oysa zihin (düþünce) kiþiye özel-
dir, gizlidir, içseldir ve öznel bir varlýktýr. Öyleyse birinci-
þahsa ait zihin ile üçüncü-þahsýn bedeni arasýndaki baðlantý
nasýl ve hangi noktada kurulacak? 

Beyni incelemek için beyin taramasý ve beyindeki nöron-
lar arasýndaki elektriksel etkinliði ölçmek gibi çeþitli teknik-
ler kullanýlýr. Toplanan bir sürü verinin ancak zihin durum-
larýný deneþtirmeye (korelasyona) yarayacaðý, asýl zihin
durumuna iliþkin ise bilgi veremeyeceði düþünülüyor.
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Bazý bilim adamlarýna göre yaþayan madde üzerinde yapý-
lan detaylý gözlemler bizi zihnin (düþüncenin) açýklamasýna
deðil, ancak yaþayan maddenin detaylarýna götürebilir. 

Yaþayan maddenin, zihnin ayýrt edici bir özelliði olan
benlik bilincini (sense of self) -baþka deyiþle "zihnimdeki
imgeler bana aittir ve benim perspektifimde oluþmuþlardýr"
düþüncesini- nasýl yarattýðýný açýklamak olanaksýzdýr. Bu
sav -yanlýþ olmasýna karþýn- zihni açýklamaya çalýþan birçok
umut dolu araþtýrmacýyý sessiz býrakýr. 

Kötümserlere göre bilinç-zihin problemini çözmek o ka-
dar güçtür ki, daha zihinsel süreçlerin, farklý beden durum-
larýyla ya da dýþ dünyadaki nesnelerle ilgili neden içsel tem-
siller yarattýðýný açýklamak bile olanaksýzdýr (Felsefeciler
zihnin bu temsil yeteneðine karþýlýk gelen "amaçlýlýk [in-
tentionality]" gibi aklý karýþtýran bir terim kullanýr). Bu
karþýt düþünce de yanlýþtýr. 

Son karþýt düþünce ise þöyledir: Bilincin/zihnin nasýl orta-
ya çýktýðýný akýlda tasarlamak için yalnýzca incelenecek zih-
nin kendinden yararlanýlabilir. Kendi üzerinde inceleme sür-
dürülen bir araç -zihin- ile araþtýrmayý sürdürmek hem prob-
lemin tanýmýný hem de çözüme yönelik yaklaþýmý büsbütün
karmaþýk hale getirir. Bize þöyle söylenir: "Gözlemci ve gözle-
nen arasýndaki bu çatýþma nedeniyle, insan zekasýnýn, beynin
zihni nasýl oluþturduðunu tartýþmasý mümkün deðildir." 

Böyle bir ikilem vardýr, ancak bunun üstesinden geline-
meyecek olduðu görüþü kusurludur. Özetle, bilinç-zihin
probleminin benzersiz oluþu ve bu probleme yaklaþýmý kar-
maþýk hale getiren zorluklar iki etki yaratýr: Bunlar hem çö-
züme ulaþmaya kendini adayan araþtýrmacýlarý hayal kýrýk-
lýðýna uðratýr, hem de çözümün bizim sýnýrlarýmýzýn ötesinde
olduðuna körü körüne baðlý kiþileri haklý çýkarýr. 
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Beynin yaþayan maddesi üzerinde "zihnin tözünü" açýk-
lamak için araþtýrma yapmanýn olanaksýzlýðýný düþünen ki-
þiler, yaþayan maddeyle ilgili eldeki bilginin böyle bir son
yargýya varmak için yeterli olduðunu varsayar. Ancak bu,
yanlýþ bir yaklaþýmdýr; çünkü nörobiyolojik olgularý daha
tam anlamýyla açýklayamadýk. 

Moleküler düzeyde nöronlarýn ve sinir hücresi devrele-
rinin iþlevleriyle ilgili bir sürü detayý aydýnlattýk. Ancak lo-
kal bir beyin bölgesindeki sinir hücrelerinin (nöronlarýn)
grup halindeki davranýþlarýný henüz tam anlamýyla kavra-
yamadýk. Farklý beyin bölgelerinden oluþan daha büyük öl-
çekli sistemleri de tam olarak aydýnlatamadýk. 

Birbirinden ayrý beyin bölgeleri arasýndaki etkileþimin,
her bir bölgenin tek baþýna yaptýklarýnýn toplamýndan daha
karmaþýk biyolojik durumlar yarattýðý gerçeðini ise yeni yeni
anlamaya baþladýk. Fiziðin biyolojik olaylarla ilgili açýklama-
larý da henüz eksik. Öyleyse "Bilinç-zihin problemi çözüm-
süzdür, çünkü beyni bütünüyle inceledik ve zihni bulamadýk"
savý gülünçtür. 

Henüz zihnin ne nörobiyolojisini ne de onun fiziðini bütü-
nüyle inceleyemedik. Sözgelimi, zihnin tanýmý ve duyusal im-
gelerin zihinde nasýl kurulduðunu açýklamak için kuantum
düzeyinde bir açýklama gerekebilir. Kuantum fiziðinin zihnin
tasarlanmasýnda bir rolü olabileceði fikrini Oxford Üniversi-
tesi'nden matematiksel fizikçi Roger Penrose ileri sürdü. 

Kuantum düzeyindeki iþlemler bizim bir zihne nasýl sa-
hip olduðumuz konusunu açýklayabilir. Bilinç-zihin proble-
mini bu kadar tuhaf karþýlamamýz çoðunlukla bilgi eksikli-
ðinden kaynaklanýr. Bu eksiklik hayal gücünü sýnýrlar ve
olanaklýyý olanaksýz gibi gösterir. 
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Bilim-kurgu yazarý Arthur C. Clark, "Yeterince ileri bir
teknoloji sihir gibidir" demiþtir. Beynin "teknolojisi" onun
"sihirli" olduðunu, en azýndan bilinemeyeceðini düþündüre-
cek kadar karmaþýktýr. Zihinsel durumlar (mental states) ile
biyolojik/fiziksel olgular arasýndaki derin uçurum iki farklý
bilgi edinme yöntemi arasýnda eþitsizlikten kaynaklanýyor:
Bir yanda yüzyýllar boyunca felsefenin yöntemleriyle (içe
bakýþla) saðlanan kapsamlý bir "zihin" kavrayýþý, öbür yanda
eksik sinirsel bilgiyi kullanarak biliþ* yeteneðini araþtýran
bilim adamlarýnýn (cognitive scientists) çabalarý. Ancak
nörobiyolojinin bu uçurumu giderememesi için bir neden
göremiyorum. Bu yüzden de biyolojik süreçlerin aslýnda zi-
hin süreçlerine karþýlýk geldiði konusunda ýsrar ediyorum.
Bence biyolojik süreçler ayrýntýlarýyla anlaþýlýnca bunun
doðru olduðu görülecek. 

Zihnin varlýðýný reddetmiyorum. Biyolojiye iliþkin gerekli
her þeyi öðrenince zihin kavramýnýn yok olacaðýný da söyle-
miyorum. Yalnýzca, eþsiz ve deðerli, kiþiye özgü zihnin de bi-
yolojik olduðuna ve günün birinde kiþisel zihnin (düþün-
cenin), hem zihinsel hem de biyolojik çerçevede taným-
lanabileceðine inanýyorum. 

Peki bir beynin diðerinden farký ne?

ABD'li nörolog Dr. Frank Willson'un yazdýðý ''El Kulla-
nýmý Beyni, Dili ve Ýnsan Kültürünü Nasýl Þekillendiriyor?''
isimli kitap, bilim dünyasýnda ilgiyle karþýlandý. Dr. Will-
son, insan elinin 5 parmak, avuç içi, birtakým eklem, kas ve
sinirlerden ibaret olmadýðýný, bina inþa etmekten omlet ve
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uçak yapýmýna kadar, tüm yaratýcý faaliyetlerin bu organ
sayesinde yapýldýðýný belirtti. Kitaptaki ilgi çeken bazý
bölümler þöyle:

Elimizin baþka bir organda olmayan tutma ve hareket
becerisi olmasa kültür, sanat ve teknik alanlarda faaliyetle-
rimiz olmazdý. Beceri dediðimiz her þey, elin marifetidir. Bir
insan doðal çevresini terk edip, diðer yaratýklara karþý ege-
menliðini el becerisiyle saðladý. Ýnsanlar, elleri sayesinde ok
atýp, büyük hayvanlarý kontrolü altýna alabildi. 

Beyin ile el arasýnda mükemmel bir baðlantý var. Ýnsan
el becerisi sayesinde alet üretmeye baþladý ve bir anlamda
elin yeteneðini geliþtirdi. Ýnsan eline baktýðýmda güzellik,
kültürde zeka görüyorum. Elin sahip olduðu kas esnekliði,
diðer cisimlere hareket kazandýrma yeteneði insan beyni-
nin geliþimine yardýmcý oldu. Ýnsan eli yeteneklere sahip
olmasaydý, beyin böylesine yaratýcý biçimde geliþemezdi.

Bebekler üzerine yapýlan yeni araþtýrmalarda, beynin geliþmesi
ile elin geliþimi arasýnda birebir baðlantý saptanmýþtýr. Bebek, elle-
riyle cisimleri bir araya getirme yeteneði kazandýkça kelimeleri de
bir araya getirerek derdini anlatabilme gücü kazanýyor. Beyin ile
el arasýndaki sinirsel baðlantý iliþkisi geliþmediði zamanlarda,
kiþinin beyin faaliyetleri, kültür ve sanatla ilgili yaratýcý çaba-
larý da sýnýrlý kalýyor.

Peki neden kadýnlar daha içgüdüsel de, erkeklerin ha-
reket kabiliyetleri daha fazla? Kanada'da Batý Ontario
Üniversitesi'nce yapýlan bir çalýþmaya göre, bunun temel-
leri tam 50 bin yýl önce atýlmýþ. O zaman görevleri avlan-
mak olan erkeklerin, doðru yerde konumlanmalarý, alanýn
özelliklerini tanýmalarý, iyi koku almalarý gerekiyormuþ.
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Ancak evlerine yakýn kalan kadýnlar, meyve, kök ve tohum
topluyor ve daha çok sezgilerini kullanarak, sýnýrlý bir alanda
organize olmaya çalýþýyorlarmýþ.

Buna inanmýyorsanýz, yakýn çevrenizde yapacaðýnýz kü-
çük bir deneyle de bunu kanýtlayabilirsiniz. Eðer bir çift bil-
medikleri bir yolda seyahat ediyorlarsa, erkek doðru yönü hatýrla-
yacak, kadýn çiçekteki arýlara veya ayakkabý dükkanlarýna bakarak
doðru yolu tahmin edecektir.

Amerikalý araþtýrmacý ve yazar R. Baker'ýn yaptýðý çalýþ-
maya göre, þempanzeler ve babunlar (bir maymun türü) gi-
bi bazý diþi türleri, anüs ve vulva etrafýnda beliren þiþkinlik
ve kýzartýlarla çiftleþme dönemlerini herkese anons ederler.
Ancak insanlar gibi bazý canlý türleri, tek eþli iliþkiler kurmaya
yöneldikleri için bu periyodu gizlerler.

Neden mi? Çünkü erkek, kadýnýn ne zaman doðurganlaþtýðýný bil-
mediði sürece, üzerindeki ilgisi de boðucu olmayacaktýr. Bu durumda
ortaya çýkan tabloysa, kadýnlarýn cinsel arzular konusunda daha
kontrollü olduðu ve kiminle, ne zaman iliþkiye gireceðine kendi iradesi
doðrultusunda karar verdiðidir. Ayný güdüler, þebeklerde de vardýr.

Her erkeðin, bir kadýnda çok çekici bulduðu bir bölge
vardýr. Erkek býldýrcýn için bu, diþisinin boynundaki tüyler-
dir. Bu öylesine güçlü bir çekimdir ki, diþi kuþ baþka bir er-
kekle birlikte olsa bile, diðer erkek yine de ona kur yapar.
Peki insanlar söz konusu olduðunda, tüylerin yerini tutan
nedir? Daha çok 'kývrýmlar'ýn bu konuda güçlü bir etken olduðu
söylenebilir. 

Örneðin diþi hindi, erkeðini ibiðinin güzelliðine göre se-
çer ama bunun, görsellikten öte bir anlamý vardýr onun
için: Erkek hindinin ibiði akýl ve güç demektir. Peki cinsel iliþkide
olaylar nasýl geliþir?
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Burada erkek ve kadýn gerçekten birbirlerinden çok
farklý davranýyorlar. Alman doktor Kurt Freund'ün yaptýðý
araþtýrma bunu kanýtlýyor. Bu çalýþmada Freund, erkeklere
“Bir kadýnýn direncini nasýl kýrarsýnýz?” diye sormuþ. Cevap, "Bir-
kaç bardak içiririp" olmuþ. Kadýnlarýn ayný soruya cevabýysa,
"Kýskandýrýrým" þeklindeymiþ.

Carnegie, Missouri'de tren yoluna on mil uzaktaki bir
çiftlikte doðmuþ ve 12 yaþýna kadar araba-tramvay görme-
miþ. Fakat bu çocuk Hong Kong'dan Kuzey Kutbu'na kadar
dünyanýn dört bucaðýný dolaþmayý, bütün kurumlarýn yöne-
ticilerine ders vermeyi baþarmýþtýr. Güney Dakota'da sýðýr
çobanlýðý yapan bir çocukken, Ýngiltere'de veliahtýn hima-
yesinde konferans veren biri olabilmiþtir. 

Carnegie yaptýðýný þöyle açýklýyordu:

“Ýnsanlarýn korkularýný yenmeleri için çalýþýyorum. Baþarýsýzlýk,
korkunun neticesidir. Korkularýný yenenler, kendilerine güveniyorlar,
atak oluyorlar.

Gün geçtikçe kurslarýma katýlanlarýn yalnýz etkili konuþ-
mak deðil, sosyal münasebetlerden baþarý saðlamanýn diðer
yollarýný da öðrenmek ihtiyacýnda olduklarýný gördüm. 

Teknik bir meslekte bile baþarýnýn %15 bilgiye, %85
insanlarý idare etme sanatýndaki maharete baðlý olduðu ortaya
çýkmýþtýr. 

Yaþayan meþhurlarla yüz yüze görüþmeler yaptým. Mar-
coni, Roosevelt, Young, C. Gable, Pickford, Johnson bun-
larýn arasýndaydý. 

Yanýmda çalýþan 314 kiþi bana selam bile vermezdi. Beni
gördüklerinde yollarýný deðiþtirirlerdi. Þimdi 314 düþmaným
yerine, 314 dostum var. Çünkü artýk onlarý baþaramadýklarý
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ile deðil, baþarabildikleri ile deðerlendiriyorum. Azarlayarak
deðil, takdir ederek yaklaþýyorum.” 

Yukarýda "ikna etme", "etkileme" konularýnda çeþitli bilim-
sel çalýþmalarýn ve tezlerin sonuçlarýný okudunuz. Ýtalik ola-
rak iþaretlenmiþ yerlerde, beynin ikna etme, etkileme konu-
sunda nasýl çalýþtýðýný bilimsel bir þekilde ortaya koyan bu bi-
limsel çalýþmalarýn sonuçlarý dikkatli bir þekilde incelendiðin-
de beynin hâlâ "Temel Ýçgüdülerin" kontrolü altýnda
olduðunu görürüz.

Bilimsel çalýþmalarýn ortaya koyduklarýnýn yaný sýra çe-
þitli deneyimlemeler ile elde edilen bilgilerin derlenmesi ile
ortaya konmuþ "Kiþisel Geliþim" içerikli öneriler de bulun-
maktadýr. Bunlarýn önemli bir bölümünün daha çok “üst
ben” ile ilgili olduðunu görürüz. Üst ben, kültür ile oluþtu-
rulmuþ temel bir yapýlanmadýr. Çocuðun doðduðu andan
itibaren çevresinden aldýðý eðitim, gözlemler sonucu elde
ettiði deneyimler ve diðer bütün psikolojik, sosyolojik,
maddi ve manevi etkilenmeler ile oluþur üst ben ve bu bil-
giler sayesinde insan hayata tutunmayý öðrenir. Varlýðýný
sürdürebilmek, birlikte yaþamak, birlikte yaþamanýn gerek-
lerini yerine getirirken toplumsal piramidin en üst basa-
maklarýnda yer almak için verdiði mücadelede birey genel-
likle üst beninden yararlanýr. Hatta çeþitli kültürlerde bu-
nunla ilgili anekdotlar geliþtirilmiþtir. "Köprüden geçene
kadar ayýya dayý de" þeklinde ifade edilmekte olan düþünce
de bunlardan biridir ve kiþinin toplum içinde ve karþýsýn-
da güçlüye karþý nasýl tedbirli olacaðýný gösteren ve top-
lumsal iletiþimde "maske" kullanma, gerçek duygu ve dü-
þüncelerini saklama, makul olma, tehlikesiz görünme, bil-
giyi gizleme, olduðundan farklý görünme, duruma göre
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davranma þeklinde davranýþlarý yüceltirken felsefenin te-
mel prensiplerinden biri olan ahlak ve adalet prensiplerini
göz ardý etmektedir.

Milyonlarca, hatta milyarlarca insan bilerek ya da bil-
meyerek bir þekilde zaten üst benin kontrolü altýnda dav-
ranmakta ve "Temel Ýçgüdülerini" ortaya koymakta zor-
lanmaktadýr; çünkü bu duygular gerçekten de korkutucu
olabilir. Ýnsan, üst beni ile daha rahattýr.

Ýnsanlarý idare etmenin teknik esaslarý

1- Tenkit, Çok Tehlikeli Bir Kývýlcýmdýr

Yýllarca birçok cinayet iþlemiþ, insanlarý sindirerek hara-
ca baðlamýþ, bir sürü soygun yapmýþ insanlar bile suçlu ol-
duklarýna inanmadýklarýna göre, sizinle her gün görüþen in-
sanlar, tenkitlerinizin doðru olduðunu hemen kabul ede-
cekler midir? Sert tenkitleriniz bir iþe yarayacak mýdýr?

Bütün tenkitler yuvalarýndan uçan güvercinler gibi yu-
valarýna dönmeye mahkumdurlar. 

Tenkit, insanýn en çok deðer verdiði 'benliðini' yaralýyor.
O'nun hiddetlenmesine sebep oluyor. 

Alman Ordusu'nda hiçbir asker olayýn hemen sonrasýn-
da þikayette bulunamaz. Önce hiddeti yatýþacak, olayý da-
ha soðukkanlý deðerlendirebileceði bir zaman geçecek, sonra
þikayette bulunabilecektir. 

Karýsý veya baþkalarý iç harp sýrasýnda Güney halký
için aðýr sözler sarf ettiklerinde Lincoln þöyle diyordu:
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“Onlarý tenkit etmeyiniz. Ayný þartlar içinde bulunsay-
dýk, ayný þekilde hareket edebilirdik.” 

Dünyadaki karýþýklýklarýn ve anarþinin sebeplerinden biri
de kendisi düzeltilmeye muhtaç olan insanlarýn dünyayý
düzeltmeye kalkmalarýdýr. 

Konfüçyüs der ki: “Evinizin eþiðini temizlemeden, kom-
þunuzun damýndaki karlardan þikayet etmeyiniz.”

Çok tehlikeli bir kývýlcýmdýr tenkit. Bu kývýlcým, bir ba-
rut fýçýsýndan farksýz olan insan gururunu anýnda infilak
ettirebilir. 

Büyük adam, küçük adamlara karþý takýndýðý tavýrlardan
anlaþýlýr. 

2- Ýnsanlarý Ýdare Etmenin Büyük Sýrrý

Ýnsanlara iþ yaptýrmanýn en kestirme yolu, insanlarda o
iþi yapma arzusu uyandýrmaktýr. Ýnsanlara tehditle, zulümle,
kaba davranýþlarla da iþ yaptýrmak mümkündür ama bu tarz
davranýþlarýn, katlanmanýz gereken aðýr neticeleri vardýr. 

Samimi bir takdiri, iltifatý hangimiz özlemeyiz? Hangi-
miz bulduðumuz zaman reddederiz?

Yoksul bir bakkal çýraðýný bir evin döküntüleri arasýnda
bulduðu hukuk kitaplarýný okumaya sevk ederek sonunda
onu Lincoln yapan duygu, önemli olma arzusuydu. 

George Washington, kendisine Haþmetli Birleþik Dev-
letler Baþkaný denilmesini isterdi. Kristof Kolomb Okyanus
Amirali ve Hindistan Naibi unvanýný istemiþti. Ýmparatoriçe
Büyük Katerina üzerinde Ýmparatoriçe Hazretleri yazmayan
zarflarý açmazdý.



50

Bazý ilim adamlarýna göre, yaþadýðýmýz dünyada önemli
olma fýrsatý bulamayanlar kendilerine ayrý bir dünya kuru-
yorlar. O dünyada çok önemli biri olarak yaþýyorlar. 

Ben insanlara heyecan verebiliyorum. Ýnsanýn yetenek-
lerini geliþtirmesi ve kullanmasý takdir ve teþvik edilmesine
baðlýdýr. Ýdarecilerin tenkitleri kadar insanýn çalýþma ve ba-
þarma ihtirasýný öldüren bir þey yoktur. Ben insana hýz ver-
mek için O'nu överim. Ýnsanlarda kusur bulmaktan nefret
ederim. Beðendiðim bir þeyi takdir etmekte gecikmem.
Bundan da zevk alýrým. Ünü, makamý ne olursa olsun tenkit
yerine iltifat duyup da daha çok gayrete gelmeyen hiç kimseyi
tanýmadým. 

Ýnsanlarýn iyi taraflarýný düþünelim. Bunlarý takdir ede-
lim. Takdirimizi söyleyelim. O zaman bu sözleriniz siz öl-
dükten ya da söylediðinizi unuttuktan sonra bile söylediðiniz
insanlarda yaþarlar. 

3- Oltaya Uygun Yem Takmayanlar, Balýk Tutamazlar

Ben kremalý çilekten hoþlanýrým. Balýklar ise kurt yeme-
yi seviyorlar. Onun için Maine üzerinde balýða çýktýðýmda
oltaya kremalý çilek takmayý aklýmdan bile geçirmem. Ol-
tamdaki kurtlara koþan balýklarý kolaylýkla avlayabilirim.
Ýnsanlarý elde etmek için de ayný yolu takip etmek mec-
buriyetindeyiz. 

Ýþte vazgeçilmez kural: Oltaya doðru yemi takmak... 

Bir insaný etkilemenin biricik çaresi, onun istekleriyle ilgilen-
mek, onun isteklerine deðer vermek, onun isteklerinin önemini
kabul etmektir. 
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Oðlunuza saatlerce sigara içmemesini istediðinizi an-
latsanýz ne elde edebilirsiniz? Sizin bu isteðiniz onu niçin
etkilesin? Siz onun isteðini ön plana çýkarýn. Oðlunuz fut-
bolu çok mu seviyor? Ona sigara içtiði takdirde iyi bir fut-
bolcu olamayacaðýný anlatýn. Kendi isteðinin gerçekleþe-
meyeceði ihtimali onu daha çok etkileyecektir. 

Prof. Harry A. Averstreet þöyle yazar: “Davranýþlarýmýzýn
kaynaðý arzu ve isteklerimizdir. Hangi alanda çalýþýyor olur-
sanýz olun, baþkalarýnda kuvvetli bir istek meydana getirebilir-
seniz insanlar yanýnýzda olur. Bunu baþaramayan yalnýzlýða
mahkumdur.”

Carnegie, ilk oðlundan uzun zaman mektup alamadýðý
için üzgün olan baldýzýna “Endiþelenme” demiþti, “Þimdi on-
lara bir mektup yazacaðým ve derhal cevap gelecek.” Car-
negie annelerini ihmal eden çocuklara bir mektup yazdý ve
zarfýn içinde para yolladýðýný söyledi. Derhal cevap geldi:
“Mektubunuzu aldýk. Ama zarfýn içinden para çýkmadý.” 

Yarýn siz de belki baþkasýna bir þey yaptýrmak isteyeceksiniz.
Kendinize sorun: “Bu adamýn (veya bu kadýnýn) bu iþi yap-
mak istemesini nasýl saðlayabilirim?”

Baþarýnýn bir sýrrý varsa, karþýnýzdakinin bakýþ açýsýný kavra-
mak ve onun gözüyle görebilmektir. 

Kendisini baþkalarýnýn yerine koyup onlarý anlayabilen
kimsenin geleceði için kaygý duymasýna gerek yoktur. 

Ýnsan tabiatýnýn en zaruri ihtiyacý, kendini tanýmak ve ifade
etmektir.
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Psikolojik manipülasyon

Ýnsanlarý kendi bilgileri dýþýnda veya istemedikleri hâlde
etkileme veya yönlendirme anlamýna gelir. Bu etkileme ve
yönlendirme sonucu insanlar davranýþ deðiþikliði ya da
kanaat deðiþikliði gösterebilirler.

Manipülasyon teknikleri üzerinde çalýþtýklarý manipü-
lasyon tekniklerinden bazýlarý:

Foot in the Door-Kapýya ayak koyma tekniði (Freedman
ve Frazer, 1966) 

Law Ball-Oltaya takma tekniði (Cialdini, 1978) 

Door in the Face-Yüzüne kapýyý çarpma tekniði (Cialdini,
1975) 

Açýk ve zýmni tarzlar 

Klasik ve yeni tarzlar 

Beatiful Mind

Ýlk bilgilerin izi 20. yüzyýlýn ilk çeyreðine, SSCB’de, Prof.
Vassiliyev’in l930’larda yaptýðý araþtýrmalara kadar sürüle-
biliyor. Onun ulaþtýðý bilgiler, "Zihin Telkini Tecrübeleri"
adý altýnda l962 yýlýnda yayýnlandý. Vassiliyev, çalýþmalarýný,
telepati yoluyla düþüncelerin beyinler arasýndaki nakline
yöneltmiþti. Vassiliyev, ruhen hasta olan Ývanovna ve Fedo-
rova isminde iki denek üzerinde çalýþmaya baþlar. Denekle-
re beyin dalgalarý, cilt direnci ve diðer biyolojik fonksiyon-
larýný ölçecek aletler baðlayýp, telkinle hipnoza sokar. Ön-
celeri ayrý ayrý odalarda, sonra da uzak mesafelerde transa
giren deneklerin düþünce yoluyla birbirlerine gönderdikleri
mesajlar kaydedilir. 
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Ýki kadýnýn kurþun levhalardan bile geçen telepatik zi-
hin dalgalarýný izleyen Vassilyev, ruhi olaylarý mekanik gö-
rüþe baðlayamayýnca endiþelenir. Çünkü tanrýyý reddeden
rejim açýsýndan geçerli bir açýklama yapma olanaðý yoktur.
Önceleri deneklerin trans halini þartlý refleks olarak deðer-
lendiren Vassiliyev, deðiþik insanlarla deneyi tekrarlar. So-
nuç aynýdýr. Tüm deneklerde önce þuur kaybý olur, sonra
transa girerler. Denekler arasýndaki uzaklýðý 1.500 kilomet-
reye kadar çýkaran Vassiliyev, neticenin deðiþmediðini görür.
Telepatik iletiþim sürmektedir. 

Vassilyev uyuþturucu ilaçlarla da deney yapar. Meskalin
verdiði bir kýzdan, sekiz kutunun içine yerleþtirdiði pamuk-
lara sarýlý cisimleri tanýmlamasýný ister. Denek, üzerinde
Moskova Merkez Postanesi’nin bulunduðu resimli pulu;
"Bu koca taþtan binayý kutu içine nasýl soktunuz?" þeklinde
tanýmlar. 

Sovyetler iþe koyuluyor! 

SSCB’de, 1970 baþlarýnda 20’den fazla laboratuar kuru-
lur. Sovyet Bilimler Akademisi sayýsýz deney gerçekleþtirir.
Parapsikolog Naumov’un o tarihlerdeki açýklamalarý, masum
bir bilim adamýnýn görüþlerini yansýtýyor gibidir:

"Biz, insanda þuur dýþý gerçekleþen bir haberleþme siste-
mini bulmak üzereyiz. Bir insan, normal þuuru dýþýnda baþ-
ka bir insaný etkileyebilir mi? Bu telesomatik akýmlarýn ya-
yýlmasýna neden olan þartlar neler? Bu telesomatik akýmlar
belirsiz bir boyutun bilinmezliði içindedir. Ýþte bu bilinme-
yen enerji üzerinde yapýlacak çalýþmalar beþeri münasebet-
leri mükemmel bir ahenk içine sokabilir." 
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Bu iyi niyetli açýklamalar, gün gelecek dünyanýn en güçlü
ülkeleri arasýnda keskin rekabet yaratacak; milyonlarca dolar-
lýk bütçeleri tüketecek, gizli belgelerin sayýsý milyonlarý, gizli
operasyonlarýn sayýsý da yüzleri aþacaktýr. Asýl trajik ve korku-
tucu olan ise bu "bilim dalýnda" ortaya çýkacak buluþlar ve
dehþetengiz uygulamalar olacaktýr bundan böyle. Bir za-
manlar "çiçeði burnunda" bir bilim dalý olarak kabul gören
parapsikoloji artýk askeri ve istihbari alanda kullanýlmaya baþ-
layacaktýr. Zihnin okunmasý ve kontrolü çaðý baþlamýþtýr artýk.

Görsel iknada önemli kurallar

Gözle görülen þeyler bilerek ve çok kere de bilmeyerek
davranýþýmýzý etkiler.

Bir otelde üç vestiyer varmýþ. Birincisi tezgahýna bir tepsi
koymuþ. Ýkinci kýz "bahþiþ koyun" mesajýný, tepsiye bir 5000'lik
madeni parayla anlatmak istemiþ. Üçüncü vestiyer kýzýn da
önünde tepsi varmýþ ama 2-3 tane 50.000'lik madeni para koy-
muþ içine. 2 saat sonra sonuç þu olmuþ: Boþ tepsiye bir kiþi bir
10.000'lik atmýþ, ikincisine çoðu 5000'lik, üçüncüsüne ise
50.000'lik bozuk paralar atýlmýþ. Paltosunu býrakanlar veya
alanlar, gördükleriyle ikna olup ona göre davranmýþlar. 

Ýnsanlar "reklam tuzaðýna" kapýlmak istemezler ve güya
hür iradeleriyle karar verirler. Oysa onlara o kararý da ikna
psikolojisini iyi bilenler belli etmeden vermiþlerdir.              

Renklerin Ýknada Rolü
Bir ürünü renkli yapmak için sarf edilen ekstra paralar

daha çok sayýda "Alýcý" tarafýndan fark edilmiþ, daha çok
getiri saðlamýþtýr; bu istatistiklerle belli olmuþtur. 
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Bir ofiste duvarlar maviye boyanmýþ, "üþüyoruz" þikayeti
üzerine kakao ve portakal renkleriyle yeniden boyanmýþ,
herkes "oh sýcak" demiþ ama kalorifer ýsý derecesi ayný imiþ. 

Bazý renkler soðuk hissi verir, "mavi" gibi...

Kýrmýzý; sýcaklýktýr, ateþ ve alev gibi...

Pembe; þenlik çaðrýþýmý yapar. "Çingene pembesi" deriz.
Þarký, müzik, dansý çaðrýþtýrýr.

Sarý; enerjidir. Güneþ rengidir. Hastalýðý da çaðrýþtýrýr. 

Yeþil; tabiat/doða rengidir. Rahatlatýr. Telaþý dindirir. 

Gri; (kül rengi) "Yorum yok" der gibidir. Heyecanlý tep-
kileri frenler sanki. 

Kara; felaket, kötülük iþaretidir.

Ak; masumiyeti, temizliði simgeler. 

Beden Dili

Bir insan heyecanlanýnca veya bir þeye büyük bir ilgi
duyunca, gözbebekleri büyür. Psikologlar bunu kolaylýkla
ölçebilmiþlerdir. 

Bir keresinde güzel bir kýzýn iki resmini çekmiþler. Ýkisi
de ayný açýdan, ayný boyda, ayný yüz ifadesiyle olmuþ. Yal-
nýz ikincisini çekmeden önce, kýzýn gözüne gözbebeðini bü-
yüten bir ilaç damlatmýþlar. Her iki resim erkeklere göste-
rilmiþ; hepsi de "Ayný fotoðraf, fark yok" demiþler, fakat bir
tanesini tercih etmeleri için ýsrar edilince, hep gözbebekleri
büyümüþ olaný seçmiþler. 

Gözbebeklerindeki deðiþikliði bilinçli olarak fark edeme-
dikleri halde onu seçiþlerinin sebebi nedir?
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Fotoðraftaki kýzýn ifadesinde ilgi ve dostça heyecan sezmiþ-
ler; yani gizli göz iþaretini almýþlar. 

Amerikalýlar ve genellikle kuzeyli ýrklar aralarýnda 1
metreyi biraz aþan bir mesafeyi koruyarak konuþurlar. Bizde
ise mesafeler, Akdeniz kültürününkine yakýndýr ve sýk sýk
birbirimize dokunarak konuþuruz. 

Uyum-Çoðunluða Uyma

Bir deneyde, örnek bir çizgiye çok benzeyen iki çizgi ve
bir de o örneðe hiç benzemeyen bir çizgi çizilmiþtir. Deney-
de, hangi çizginin örneðe hiç benzemediði sorulacaktýr. Bu-
nun doðru cevabý o kadar bellidir ki, deneyden önce tek
tek çaðrýlýp sorulan öðrencilerin hepsi doðru cevap vermiþ-
lerdir. Bu tespit edildikten sonra, ayný deney için öðrenciler
sekizer kiþilik gruplar halinde bir araya getirilmiþ; ayný soru
onlara sorulmuþ. Deneyde her grupta yedi öðrenciyle gizli-
ce önceden anlaþýlmýþ ve yanlýþ çizgiyi doðru diye yüksek
sesle ve elle göstermeleri istenmiþtir. Her grupta sadece tek
kiþiye bir þey söylenmemiþtir. 

Bu deneye maruz kalan yani önceden bir þey söylenme-
yen 50 öðrencinin büyük bir kýsmý (50'nin 37'si), gruptaki
çoðunluðun doðru dediði yanlýþ çizgiye doðru demiþlerdir
(Oysa yanlýþ olduðunu anlamamak mümkün deðildir.) 

Baþka bir örnek...

Ýki ayrý yuvanýn karýncalarý "savaþýrken", her gruptan birer
karýnca alýnýp ayrý bir yerde karþý karþýya konmuþlar. Bu iki zýt
grubun daha az evvel dövüþen 2 karýncasý kavga edecekleri-
ne antenleriyle birbirlerini yoklamýþ, sonra kendi yollarýna
gitmiþler.  
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AMAÇ: "Gerçekçi Yaklaþým" eðitimi, çalýþana, genelde ve
özelde iþ ve müþteri iliþkilerinde "önce insan" anlayýþý çerçevesinde
daha saðlýklý ve gerçekçi ölçütlerle iliþki kurabilme becerilerini ka-
zandýrmaktýr. Bu temel amaç doðrultusunda katýlýmcý þu sorulara
yanýt arayacak ve bulacaktýr:

Ýþ ve müþteri iliþkilerinde yaþanan duygu ve davranýþla-
rýn sorumluluðu nerededir? Bizde mi yoksa çevremizi oluþ-
turan iþ arkadaþlarýmýzda ve müþterilerde mi?

Bizim deðiþmemiz için baþkalarýnýn deðiþmesi mi gerekir?
Bir baþkasýnýn bizi, bizim bir baþkasýný deðiþtirmemiz

mümkün müdür?
Bir insanýn duygularýna neden mi yoksa vesile mi olabiliriz?
Bir iþ arkadaþýmýzýn, örneðin bir düþüncesizliði ve du-

yarsýzlýðýnýn, duygu ve davranýþlarýmýzýn oluþumunda rolü
nedir?

Düþünce dünyamýzýn özellikleri nelerdir? Örneðin, "Her
yaptýðýmýz þeyin ardýnda bir mantýk vardýr" tezi geçerli midir?

"Düþünceler hayallerimizin altyazýsýdýr" ne anlama gelir?
Duygusal davranmak, mantýklý davranmaktan farklý mýdýr?
Yaþamýnda hangi temel yanýlgýlarla iliþkilerimizi yönlen-

diriyoruz?
"Doðrular" ve "yanlýþlar" var mýdýr? Varsa nasýl anlarýz?
Tek kiþilikli mi, yoksa çok kiþilikli miyiz?
Çevre için yaþamak ile ona raðmen yaþamanýn farklýlýðý

nedir?
Yaþamýmýza ve iliþkilerimize açýlacak "gerçekçi" pence-

reler nelerdir?

Stres tepkisinin iþ baþarýsýna sanýldýðý gibi yararý var mýdýr? 

Stresin kaynaðý içimizde mi, yoksa iþimizde midir? 
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Bizden kaynaklanan stres mi, yoksa iþten kaynaklanan
stres mi daha kolay kontrol edilebilir?

Yaþadýðýmýz stres tepkisini mayalandýrarak arttýran
düþünce biçimleri nelerdir?

Düþünce süreçlerinin gevþeme tepkisine katkýlarý nasýl
gerçekleþebilir?

Fizyolojik gevþemeyi iþ yaþamýna kolay ve hýzlý bir þekilde
nasýl sokabiliriz?

Sorun çözümleme ve gevþemede hayal gücümüzü nasýl
kullanabiliriz?

Stres tepkilerini, saðlýklý ve gerçekçi tepkilere dönüþtüre-
cek düþünce biçimleri nelerdir? 

Ýletiþim nedir, ne deðildir ve aþamalarý nelerdir? 

Ýþimizde kendi kendimizle konuþmamýz, bir iþ arkadaþý-
mýzla veya müþteri ile konuþmamýzý nasýl etkiler? 

Çalýþanýn kendisine ve baþkasýna saðýrlýk geliþtirmesi
nasýl oluþur?

Ýþimizde iletiþim kazalarýna neden olan düþünce biçim-
leri hangileridir? 

Ýletiþimin, etkileþim veya etkileme süreçlerinden farký
nedir? 

Ýletiþimin temel taþý olan dinleme becerisi nasýl geliþir? 

Dinleme becerisinin, kenetlenme (empati) yani "kendi-
mizi bir müþterinin veya arkadaþýmýzýn yerine koyma" bece-
risiyle iliþkisi nedir? 

Ýletiþimde, farklýlýklar arasýndan aynýlýklarý yakalayarak
çözüm oluþturma hangi gerçekçi düþünce biçimlerine, ilke-
lere ve yöntemlere dayalýdýr?
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Etkileme, baþkalarýnýn bizim görüþümüzü ya da görüþle-
rimizi hoþnutlukla kabul edip bu görüþleri ayný hoþnutluk-
la diðer insanlarý etkileyebilmek için kullanmalarý sürecidir.

Bu taným, etkilemenin zorlama ya da yönetme süreçle-
riyle bir tutulmamasý gerektiðini ortaya koyar. Etkilenen ki-
þinin baþarýsýnýn temel göstergesi, onun diðer insanlarý
olumlu bir biçimde etkileyebilmesidir.

Güç, diðer insanlarýn hareketlerini etkileme olanaðý
olarak görülebilir. Diðer insanlarýn hareketleri üzerinde et-
kili olabilmek için gücün çok deðiþik türlerinin kullanýldý-
ðý bir gerçektir. Aþaðýda çeþitli güç sýnýrlandýrmalarýna yer
verilmiþtir:

Mevki Gücü ya da Meþru Güç: Bir kimsenin bulunduðu
mevkiden dolayý sahip olduðu güçtür. Ordudaki hiyerarþik
yapý gibi...

Zorlayýcý Güç: Daha çok yüksek mevkilerde bulunan
kiþiler tarafýndan uygulanan bir güç çeþididir ve açýkça kul-
lanýlmaz. "Bu konuda benimle beraber hareket etmek iste-
yeceðinizden eminim, bunu patrona yansýtmak zorunda
kalsaydýk gerçekten çok kötü olurdu." diyerek onu zorla-
masý gibi...

Bilgi Gücü: Sahip olunan bilgiden kaynaklanan ve hiç
de küçümsenmemesi gereken bir güçtür. Kiþisel boyutlarda,
taraflardan biri güç dengesini elinde tutabilmek için diðer
kiþilerden daha fazla bilgiyi ortaya koymalýdýr.

Kaynak Gücü: Deðerli kaynaklara ya da bunlarýn kon-
trolüne sahip olmaktan doðar. Bu deðerli kaynaklar, diðer
insanlarýn sahip olmak isteyeceði deðerli þeylerdir; maddi ve
manevi olabilir.
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Sembolik Güç: Bu güç baþkalarýnýn resmi statüsünden
ve bu kiþilerle olan iliþkilerden kaynaklanýr. Patronun, al-
týnda bulunan yöneticilere karþý sergilediði tutumun aynýsýný
sergilemeye çalýþan sekreter buna bir örnektir.

Tanýþýklýk Gücü: Sembolik güç gibi bu güç de bildiðiniz
ya da sahip olduðunuz þeylerden deðil, tanýdýðýmýz kiþiler-
den kaynaklanýr.

Uzmanlýk Gücü: Geleneksel olarak eldeki mevkii dolayý-
sýyla elde bulundurulan kiþilerden daha alt pozisyondaki kiþi-
lerin bir konudaki uzmanlýklarýndan dolayý elde ettiði güçtür. 

Etkileme durumuna giriþ yapma,

Mevcut problemin ya da durumun teþhisi,

Etkin etkileme yetenekleri,

Etkilemek istediðimiz insanlarýn zor yönleriyle yüzleþmek,

Etkilediðimiz kiþide kalýcý bir deðiþim gerçekleþtirdiðin-
den emin olmak. 

Hazýrlýk, ilk etki, sempati, soru sorma, dinleme,

Vücut dili, ikna, geri bildirim, konuþma becerisi,

Kendini ortaya koyma, kontrollü tutum sergileme,

Deðiþikliðe hazýrlýk, uyum gösterebilme, azim.

Organizasyonlarýn yapýsýnda meydana gelen büyük deði-
þimler, insanlarýn yeteneðinin yöneticiler için en önemli özel-
liklerden biri durumuna gelmesine neden olmuþtur. Artýk
organizasyonlarýn bütün yapýsý deðiþmekte ve yönetici sýfatý
daha az kullanýlýr hale gelmektedir. Üst düzey yöneticiler,
doðrudan yönetmek zorunda olduklarý daha az insanla çalý-
þýp insan iliþkileri konusunda becerilerini daha akýllýca kulla-
narak diðer insanlarý etkileme konusunda baþarýlý sonuçlar
elde etmektedir.
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Giriþ: Bu ilk aþama, birinci derecede önemli ilk etki ve
sempati ile ikinci derecede önemli olan hazýrlýk bileþenle-
rini içerir.

Teþhis: Soru sorma ve dinleme karþý taraftan saðlýklý bil-
gi alýnabilmesi ve iki tarafýn farklý perspektiflerinin görüle-
bilmesi açýsýndan önemlidir.

Etki: Vücut dili ve ikna yeteneði birinci derecede önem
taþýrken, konuþma becerisi ve geri bildirim ikinci derecede
önemlidir.

Yüzleþme: Kendini ortaya koymak birinci derecede
önem taþýrken, kontrollü bir tutum sergilemek ikinci dere-
cede öneme sahiptir.

Deðiþim: Etkiledikten sonra deðiþikliðe hazýrlýk, uyum
gösterme ve esneklik birinci derecede önemlidir. Bazý þey-
lerin gerçekleþmesinde gerekli olan azim de ikinci derecede
önemlidir. 

a. GÝRÝÞ

Etkileme sürecinin ilk aþamasý. Diyaloða ya da konuya
iyi bir giriþ yapmak için ilk dakikalarda yaratýlan hoþ izle-
nimler sayesinde etkileþimi baþlatma ve iliþkiyi geliþtirme
yolundaki faaliyetleri içerir. Kritik bir aþama olarak kabul
edilir; çünkü karþýmýzdaki kiþi hakkýmýzda oluþturduðu ilk
kanýyý destekleyecek malzemeler bulma anlayýþýna girecektir.

Giriþ, etkileme sürecine nasýl güçlü bir þekilde girilebile-
ceðini anlatýr. Eðer giriþ aþamasý baþarýyla geçilirse, daha
sonraki aþamalarda etkileme þansý daha fazla olur. Burada
ilk olarak, doðal bir baþlangýç olan hazýrlýk üzerinde duru-
lacaktýr.
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Hazýrlýk; özel bir etkileme durumu öncesi görülen belirli
bir düzeydeki zihinsel ve fiziksel faaliyetlerdir. Bu, karþý ta-
rafýn bilgi gereksinimlerini ve perspektifini belirlemeyi ve
hazýrlýðýmýzý karþý tarafa söz ve hareketlerle göstermeyi de
içerir.

Etkileme sürecine baþlamadan önce baþarý þansýný yük-
seltmek için diðer kiþinin kiþilik yapýsý, deðerleri, istekleri,
tecrübeleri ve amaçlarý konusunda bir hazýrlýk oluþturmak
da oldukça önemli bir noktadýr. Burada önemli olan, diðer-
lerinin tarzýný anlamak, onlarýn perspektiflerine göre hare-
ket edebilmektir. Diðer bir husus ise kültürel farklýlýklarý
keþfetmektir.

Etkileyici liderlerin sergilediði yaklaþým konusunda ya-
pýlan araþtýrma, büyük bir baþarý þansý yakalamak için zi-
hinsel hazýrlýðýn da çok önemli olduðunu göstermiþtir. Ha-
yal etme ve gözünde canlandýrma, zihinsel hazýrlýða yöne-
lik geliþtirilmiþ bir yaklaþým olup özellikle rekabet yönü aðýr
basan ve yüksek performans gerektiren durumlarda kulla-
nýlmaktadýr. Giriþte iki önemli özellik, ilk etki ve sempatidir.
Þimdi bunlar daha ayrýntýlý açýklanacaktýr.

Ýlk etki; ilk dakikalarda olumlu bir izlenim uyandýrmak
ve güven yaratmak þeklinde tanýmlanýr. Bu da gülümseme,
uygun bir þekilde tanýþma, karþýmýzdaki kiþinin adýna sözle-
rimiz arasýnda yer verme ve güven telkin etme gibi bazý sos-
yal becerileri kullanmak demektir. Genelde "iyi bir ilk etki
yaratýn", "ikinci bir ilk etki yaratma þansýnýz yoktur" gibi
ifadeler kullanýlýr. Etki yönetimi, etkileme konusunda bü-
yük öneme sahiptir ve ilk etki dýþýndaki alanlarda da uygu-
lanabilir. Uygun tekniklerin yerinde ve zamanýnda kullanýl-
masýnýn kiþisel etkinin gücünü arttýrdýðý kesindir.
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Sempati; sýcaklýk, ilgi ve konuya karþý duyarlýlýk göster-
mek ilk etkinin sürdürülmesidir. Karþýnýzdaki kiþinin rahat-
lamasýný saðlayacak küçük sohbetler, kendini açmak ve dü-
rüstlük sergilemek bu aþamada kullanýlmasý gereken sosyal
becerilerdir. Ýlk etkiden hemen sonra gelen sempati yarat-
ma, karþýnýzdaki kiþiye kýsa bir sürede güven telkin etmek,
ona iki taraf arasýnda güçlü bir iliþki oluþtuðunu hissettir-
mek anlamýna gelir. Sempati, iliþkinin en baþýnda yaratýlýp
iliþki boyunca sürdürülmesi gereken bir unsurdur.

b. TEÞHÝS

Karþýnýzdaki kiþiyle konuþmaya baþladýktan ve onun
üzerinde iyi bir izlenim uyandýrýp sempati kazandýktan
sonra kendi görüþlerinizi ve çözüm önerilerinizi ortaya koy-
madan önce karþý tarafý anlamak için biraz zaman ayýrmalý-
sýnýz. Anlamadýðýnýz kiþiyi etkileyemezsiniz. TEÞHÝS için-
de üzerinde durulacak ilk konu, etkileme süreci içinde kar-
þýlaþtýðýmýz engellerdir. Potansiyel engellerin önceden belir-
lenmesi, bu modelin teþhis aþamasýnýn anahtarlarýndan biri-
dir. Engeller belirlendikten sonra, uygun dinleme ve soru sor-
ma teknikleri kullanýlarak çözüme ulaþýlýr. Etkileme açýsýn-
dan dinleme, sadece duymak anlamýna gelmez. Ayný za-
manda sözcükleri anlamayý ve aktarýlmak istenen mesajý
algýlamayý ifade eder. Sadece mesajý algýlamamýz da yeterli
olmaz, bunu karþýmýzdaki kiþiye göstermemiz gerekir. Karþý-
mýzdakinin söylediklerini biraz deðiþtirerek ve kendi yorum-
larýmýzý katarak ve özetleyerek baþarýlý bir geribildirim yap-
mak, karþý tarafý pazarlýða çekmek için iyi bir taktik olabilir.
Dinleme ve soru sorma, deðiþik þekillerde gerçekleþtirilebi-
lir. Dikkatli dinleme ve soru teknikleriyle karþýnýzdaki kiþi-
nin verdiði mesajý almadan öte, onun hissettiði duygularý ve
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sahip olduðu temel deðerleri de anlayabilmemiz mümkün-
dür. Bu aþamadaki anahtar özellikler "soru sorma" ve "dinle-
me"dir. Bu kavramlarý aþaðýdaki þekilde tanýmlayabiliriz:

Soru sorma; önemli bilgiler edinmeyi amaçlayan deðiþik
soru tekniklerinin uygulandýðý etkilemenin temelini oluþtu-
ran deðerlerin tespit edildiði aþamadýr.

Dinleme; anahtar bilgiyi, kiþinin tutum ve inançlarýný
belirleyebilmek için bir aktif ve pasif dinleme davranýþlarý
hiyerarþisi kullanmak þeklinde tanýmlayabiliriz. Karþý tarafa
onu dinlediðimizi, sözlerini ya da duygularýný anladýðýmýzý
ikna edici bir tavýrla belirtmemiz önemlidir.

c. ETKÝ

Býrakýlan olumlu izlenim ve kazanýlan sempati sayesinde
karþýnýzdaki kiþiyle kurulan saðlam iliþki temellerinden
sonra muhatabýnýzýn farklý bakýþ açýsý hissedilirse özel etki-
leme teknikleri kullanýlýr.

Sözlü olarak verdiðimiz mesajlarýn uygun vücut diliyle
desteklenmesi ve karþýmýzdaki kiþinin davranýþsal iletiþi-
minin yorumlanmasý demektir. Anahtar sözcükler vücut dili
ve iknadýr.

Vücut dili; bir etkileme durumunda vücut pozisyonlarý-
nýn, yüz ifadelerinin ve el-kol hareketlerinin konuþma be-
cerilerini desteklemek amacýyla kullanýlmasýdýr. Bu, olumlu
ve açýk olmak, kelimeleri hareketlerle güçlendirmek anla-
mýna gelir.

Etkilemeye yönelik bir mesajýn aktarýlmasýnda, konuþ-
ma dýþý iletiþimin önemi yadsýnamaz. Sözcük ve davranýþla-
rýn, iletiþimin anlaþýlabilirliðini artýrmasý konusunda birçok
araþtýrma yapýlmýþtýr. Albert Mehrabian'ýn 1971'de açýklamýþ
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olduðu bilgilere göre; iletiþimle yaratýlan etkinin %7'si söy-
lenen sözcükler, %38'i ses tonu, %55'i de konuþma dýþý dav-
ranýþlarla saðlandýðý görülmüþtür. Bu, çok þaþýrtýcý bir ista-
tistik gibi görünmesine raðmen gerçek hayatta bu sonuçlarý
doðrulayan birçok olayla karþýlaþmýþýzdýr.

Vücut dilini; göz hareketleri, oturma pozisyonlarý ve yüz
ifadeleri gibi birçok parçaya ayýrabiliriz. Konuþma dýþý ileti-
þim unsurlarýný yorumlarken ilk görünüþü destekleyen ka-
nýtlar aranmalýdýr ve kültürel farklýlýklar da hesaba katýl-
malýdýr. Örneðin, bazý kültürlerde baþka yöne bakmak ve
karþýdaki kiþiden bakýþlarýmýzý kaçýrmak saygýsýzlýk olarak
düþünülür ya da o kiþinin dürüstlüðünden þüphe edilmesi-
ne yol açar. Bunun tam aksine, bazý kültürlerde ise, insanýn
karþýsýndaki kiþiye olan saygýsýndan dolayý bakýþlarýný kaçýr-
dýðý düþünülür.

Bu bölümde, "ETKÝ" aþamasýnda vücut dilinin önemi
üzerinde durulmuþ ve davranýþ þeklimizin kullandýðýmýz
sözcüklerden daha büyük bir önem taþýdýðý görülmüþtür.

Ýkna; karþýdaki kiþiyi, iki tarafýn da uygun gördüðü bir
çözüme doðru götürmek için kullanýlan sistematik yöntem-
lerdir. Etkileme gücü yüksek kiþilerin bunu baþarabilmek
için kullandýðý teknikler vardýr.

Ýkna, kiþinin bir kararý ya da hareketi kabul etmesini
saðlamak için konuþmayý ve konuþmayý destekleyici dav-
ranýþlarý sistematik bir süre içinde birlikte kullanmasýdýr.
Ýknanýn sekiz aþamasý olup bunlarý þu baþlýklar altýnda
toplayabiliriz:

Sohbet-Giriþ-Durum-Problemler-Olasýlýklar-Teklifler-
Ýtirazlar-Pozitif hareketler
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Ýkna konusunda üzerinde duracaðýmýz diðer bir konu,
"ÝKNA TEKNÝKLERÝ"dir. Bu kurallarý; kiþisel güvenilirliði
yavaþ yavaþ edinmek, baðdaþtýrma, resim yapmak, baþýnýzý
sallamak, tekrar, duygusal uyarým, psikolojik rahatlama baþ-
lýklarý altýnda toplayabiliriz.

Ýkna konusunda konuþma becerimizin de büyük payý
vardýr. Konuþma becerileri, sözcükleri kullandýðýmýz, cüm-
leleri kurduðumuz ve sesimizin tonunu ayarladýðýmýz tarzla
ilgilidir ve çeþitli tamamlayýcý parçalardan oluþur. Bunlar;
diksiyon, sözcükler, iletme hýzý, ses ve tonlamadýr.

d. YÜZLEÞME

Yüzleþme, etkileme sürecinde sýkça göz ardý edilen bir
aþamadýr. Bu, belki de doðuþtan gelen iç yapýmýzýn karþý-
mýzdaki kiþiyle uyuþmamasý halinde bunun iliþki üzerinde
ters bir etki yaratacaðýný düþünmemizden kaynaklanmakta-
dýr. Etkin bir yüzleþme için, fikir ayrýlýklarýyla baþa çýkmak
amacýyla kullanýlan stratejiler benimsemek önemlidir.

Araþtýrmalarda gözlenen baþarýlý etkileyiciler, diðer in-
sanlarla kendilerinden emin bir þekilde yüzleþme becerile-
ri gösterdikleri, sakinliklerini koruduklarý ve kontrollü ta-
výrlar sergiledikleridir.

Kendini ortaya koymak; karþý tarafý anladýðýný gösterebil-
me, düþündüðünü, hissettiðini ve istediðini açýkça belirtebil-
me ve beklenen sonucu açýklayabilme yeteneðidir. Ayný za-
manda her iki taraf için de yararlý olabilecek bir uzlaþma sað-
layabilmeyi de içerir. Elbette bu sürekli kendi istediðimiz bi-
çimde davranmamýz ve baþkalarýna üstünlük saðlamaya çalýþ-
mamýz anlamýna gelmez. Yani kendini ortaya koymak, doðru
þeyleri, doðru zamanda ve doðru biçimde yapabilmektir.
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Kiþisel sorumluluk felsefesinden yola çýkarak bulunan ve
etkileme durumlarýnda kullanýldýðýnda faydalý olacak yak-
laþýmlar vardýr:

Karþýnýzdaki kiþiye ve kendinize karþý dürüst olmak.

Ne istediðinizi, neye ihtiyacýnýz olduðunu, ne düþündü-
ðünüzü, ne hissettiðinizi belirli ölçülerde söyleyebilmek.

Güven telkin etmek ve pozitif davranýþlar sergilemek,
her iki tarafýn da haklarýný ve ihtiyaçlarýný gözeterek bir uz-
laþmaya gitmeye hazýr olmak. 

Kendini ortaya koyma davranýþý, bireylerin ve diðer in-
sanlarýn deðerlerini göz ardý etmemek, bir etkileme duru-
munda her iki tarafýn da haklarýný gözetmektir. 

e. DEÐÝÞÝM

Bu modelin son aþamasý olan deðiþim, etkilenmiþ bire-
yin, kabul ettiði kararlarý nasýl harekete geçirdiðini göster-
mesidir. Deðiþim, ayrýca kiþinin kendi etkileme becerilerini
geliþtirme konusuna ve kendi davranýþlarý üzerinde nasýl
kalýcý bir deðiþiklik yaratabileceði meselesine de ýþýk tutar.

Deðiþim aþamasý ikinci derece öneme sahip üç özellik
içerir. Birinci özellik, deðiþikliðe hazýrlýktýr. Bu, davranýþlar-
da kalýcý deðiþime neden olur, deðiþiklik sürecini anlama ve
deðiþimi sabit kabul edebilme yeteneði üzerinde yoðunlaþýr.

Ýkinci önemli özellik, uyum gösterebilmedir. Bu, deðiþi-
min lehinde bir tavýr almak ve birtakým tarz ve davranýþlar
geliþtirmek demektir.

Deðiþim aþamasýnda son özellik ise azimdir. Bu, býrak-
manýn ya da teslim olmanýn daha kolay bir çözüm gibi gö-
ründüðü anlarda yýlmayýp devam edebilmek anlamýna gelir.
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Bu bizim, yargýda bulunma ve karar verebilme yeteneðimiz-
le de yakýndan ilgilidir. Çünkü neyin ne zaman býrakýlmasý
gerektiðini bilmek önemli bir güçtür.

Bütün kitap boyunca önemle vurgulanan þey, etkileme-
nin iki açýdan, (fiziksel ve biliþsel) ele alýnmasýnýn önemli
olduðudur.

Bu modelin beþ aþamasý içinde birçok pratik ve biliþsel
teknik yer almaktadýr. Giriþ aþamasýnda, etkileme durumu
için hazýrlýðýn önemi belirtilmiþtir.

Hazýrlýk; durumu karþýnýzdaki kiþinin bakýþ açýsýndan
görmektir. Bu bazen gereksiz, bazen zaman harcama olarak
görülse de aslýnda daha sonra kâr getirecek bir yatýrýmdýr.

Hazýrlýðýn yapýlmasý her etkileme durumunda mümkün
deðildir; ancak bunun için biraz zaman varsa, kiþinin olaya
zihinsel olarak hazýrlanmasý çok iyi sonuç verir.

Karþýlanmanýn ilk anlarýnda güçlü bir etki yaratabilmek
çok önemlidir. Dýþ görünüþümüzü, vücut hareketlerimizi ve
konuþmalarýmýzý gözden geçirmeniz gerekir; çünkü ikinci
bir etki yaratma þansýnýz asla olmayacaktýr.

Ýliþkinin baþlarýnda sempati kazanmak ve yakýnlýk kur-
mak da ayrý bir öneme sahiptir. Bu, karþýnýzdaki kiþiye gü-
ven telkin etmeniz ve onu rahatlatmanýz anlamýna gelir.
Ancak bu sadece konuþmanýn baþýnda yapýlýp sonradan
unutulmamalýdýr. Kazandýðýnýz sempati ve kurduðunuz
yakýnlýk, bütün etkileme süreci boyunca korunmalýdýr.

Teþhis aþamasý, karþýnýzdaki kiþinin bakýþ açýsýný belirle-
mekle ilgilidir. Etkileme durumlarýnda yaygýn olarak yapý-
lan bir hata, karþýdaki kiþinin nasýl biri olduðunu anlama-
dan ona kendi görüþlerinizi empoze etmeye çalýþmanýzdýr.
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Buradaki önemli faaliyetler, dinleme ve soru sormadýr. Din-
leme, konuþma becerileri ve konuþma dýþý iletiþim ile vücut
dili becerilerini içeren, karþýnýzdaki kiþinin düþündüklerini
ifade edebilmesine yardýmcý olacak aktif bir faaliyettir.

Etki aþamasý; karþýnýzdaki kiþinin vücut dilini dikkatle
okumanýz gereken, ayný zamanda karþý tarafa doðru mesa-
jýn verildiðinden emin olmak için kendi vücut dilinize de
dikkat etmek zorunda olduðunuz bir zaman dilimidir. Bu
aþamada kullanýlan bazý beceriler ve teknikler vardýr, bun-
lar "Ýkna Etme" adý altýnda toplanmýþtýr. Bazý özel durum-
larda, karþýnýzdaki kiþiye onun davranýþ biçimi ve bunlarýn
yarattýðý etkiler konusunda yaptýðýnýz deðerlendirmeleri
iletmeniz gerekir. Bu aþamada bize yardýmcý olacak bazý
konuþma becerileri vardýr.

Zorlu etkileme durumlarýnda, genellikle yüzleþmenin ol-
masý gereken durumlarda, karþýlaþýlabilecek güçlüklerle na-
sýl baþa çýkýlacaðý konusunda bazý seçenekler vardýr. Agre-
sif ve pasif davranýþlarýn arasýnda bulunan davranýþlar çok
uygun olabilir; çünkü bu tür davranýþlar, her iki taraf için-
de yararlý olabilecek çözümler saðlayabilir. Ancak, daha
pasif ya da daha agresif davranýþlarýn gerekli olduðu du-
rumlar olabilir. Burada önemli olan nokta, kendi tarzýnýzýn
ve o durumda kullandýðýnýz yaklaþýmýn bilincinde olmaktýr.

Duygularla uðraþmak zorunda kaldýðýnýz yüzleþme du-
rumlarýnda anahtar, kontrollü tavýrlardýr, baþka bir deyiþ-
le karþýnýzdaki kiþi kontrolü kaybedip duygusal bir hale
geldiðinde sakin kalabilmeniz gerekir. Bu durumda son ola-
rak iki yönlü deðiþim aþamasý, yani diðer insanlarý etkileme
ve kendi kiþisel etkileme becerilerimizin geliþmesine yardým
edecek, deðiþikliðe uyum gösterebilme, azim ve kararlýlýk
özellikleri üzerinde durulmuþtur. 
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Yukarýda "kiþisel geliþim" bazlý bazý ikna etme teknikleri-
ni okudunuz. Ýkna etmek, etkilemek gerçekten de bu kadar
kolay mýdýr?

Bu konuda bu eðitimleri alarak baþarýlý olmuþ insanlar
bulunmaktadýr. Buna raðmen, üst benini geliþtirmiþ, çeþitli
"Kiþisel Geliþim" konulu eðitimlerden geçmiþ, nerede nasýl
davranacaðýný, hedeflerine ulaþmak için nasýl "maskeleme"
yapacaðýný bilen milyarlarca insan baþarýnýn sýnýrlarýna bile
yaklaþamamýþken, diðer yanda bir avuç insan piramidin en
yükseklerinde diðerlerinden farklý olarak yaþamaktadýrlar.
Öncekiler de ayný kitaplarý okudular, benzer eðitimlerden
geçtiler, dahasý birçok ufak tefek meselede "maskeleme" ile
sonuçlara ulaþtýlar ama yine de piramidin en altýnda kal-
maktan kurtulamadýlar. Bunun sýrrý nedir?

Sýr, "Temel Ýçgüdünün" birinci sýrasýnda yer alan ve di-
ðer bütün duygulardan daha baskýn olan bir duyguyu çok
iyi kullanabilmeleridir. Zaten o duygu kendiliðinden geliþ-
mektedir. Biz buna "samimiyet" diyelim. Evet, "samimiyet"
insan ýrkýnýn en eski ve saðlam duygularýndan biridir. Ýlk
göz temasýnda saðlanýr. Evet, ilk göz temasýnda... Karþýnýz-
daki insan "Temel Ýçgüdüsüne" ister istemez müracaat eder.
Bu, bilinçsizce yapýlan bir hareket olur. Kiþi kendisi de ne
yaptýðýnýn farkýnda olmaz. Ýnsanýn bu davranýþý, çok eski,
insanî bir davranýþ biçimidir. Kutsal, önemli ve son derece
güvenilir bir referans kaynaðýdýr. 

Siz ne söylerseniz söyleyin, karþýnýzdakine ne sunarsanýz
sunun, karþýnýzdaki öncelikle sizin sunduðunuz þeylerin
içeriðine bakmadan sizin "samimiyet" durumunuza bakar.
Eðer o ilk temasta o iþareti alamasa, bundan sonra ne ya-
parsanýz yapýn, kalýn bir duvarla karþýlaþýrsýnýz.
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Hayatta her þey olabilirsiniz ama "samimi" olmak için
çaba sarf etmelisiniz. Zengin olmayan bir insan, eðer çok
çalýþýrsa, çeþitli eðitimlerden geçerse bir zengin gibi davra-
nabilir. Karþýsýndaki insanda nasýl bir imaj etkisi býrakmak
istiyorsa o imajý býrakabilir. Ama bu durum farklýdýr. Bu, o
insanýn karþýsýndaki insaný sadece bir "sirk cambazý" þeklinde
izlemektedir ve onu umursamaz. 

Örneðin bir insan size "çok iyi gitar çaldýðýný" söyledi.
Ona ya inanýr ya da inanmazsýnýz, umurunuzda olmaz.
Onun gitar çalýp çalmamasý umurunuzda olmadýðý için her-
hangi bir karþýt tepki de vermezsiniz. Burada üst ben orta-
ya çýkar ve size doðru iþareti verir. Doðru iþaret ise “zaman
kaybetme” þeklinde olmaktadýr.

Bir baþka örneði inceleyelim: Yanýnýza bir sigortacý geldi
ve size poliçe satmak istiyor. Burada yine üst ben ortaya çý-
kar. Nedeni ise siz zaten bir poliçe satýn almak istemiyorsu-
nuz. Sigortacý ne kadar uðraþýrsa uðraþsýn, size poliçe sata-
maz. Burada da sadece üst ben ortaya çýkar. Bilinç, baþka
bir referans aramaz.

Ancak en saçma durumlarda bile bir anda "Temel Ýçgüdü"
bilinç tarafýndan referans olarak kullanýlýr. Örneðin; her-
hangi bir hastalýðýnýz var, birden o hastalýkla ilgili bir bil-
gi size dolaylý olarak ulaþtý. Diyelim gazetede okudunuz,
televizyonda gördünüz ya da biri size söyledi. Ýþte böyle
anlarda yani sizin "tercih" anýnýzda sistem harekete geçer
ve bilginin kaynaðýný inceler. Aradýðý tek þey de "samimi-
yet"tir, baþka bir þey deðil.

Karþýnýzdaki insaný ANINDA etkilemek istiyorsanýz "sa-
mimi" olun. Elinizdeki en büyük güç, samimiyet kuvvetidir.
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Bir çocuk ile bir ergen insan ayný konuda farklý þeyler
söylüyorsa mutlaka çocuða inanýrsýnýz. Bunun nedeni de
sizin bilincinizin derinliklerinde çocuðun saflýðýna inan-
manýzdýr. 

Bütün insanlarýn hayali "melek" gibi bir insanla evli
olmaktýr. Nedeni ise saflýk ve samimiyettir. Hiçbir irade,
samimi bir bakýþýn karþýsýnda direnemez.

Siz "ben zaten samimi bir insaným" diyebilirsiniz ancak
sizin kendinizi nasýl gördüðünüzün önemi yoktur. Önemli
olan gözünüzden, karþýnýzdaki insana geçen hislerdir. Ve
gerçekten de samimi olmak çok zor bir duygu halidir. Çün-
kü insan psikolojisi "dilemma"lar ile çalýþýr. Her an aklýnda
bir meselenin iki farklý yüzü vardýr. Bu çeliþkili durum da
ister istemez iç durumuna yansýr, içinde iyi hisler olmasýna
raðmen bu hisler bir þekilde kalpten göze kadar ulaþmaz. 

Ama her derdin devasý olduðu gibi bu derdin de bir deva-
sý var. Evet, "samimiyet" öðrenilebilir. Bu kitap da bu amaç-
la yazýlmýþtýr. Her an, her zaman, her ortamda, karþýnýzda-
kinin cinsel, milli, kültürel, sosyal kimliði ne olursa onu sade-
ce "samimi" bir duruþ ve bakýþ ile etkileyebilirsiniz. Ondan
sonra ne yaparsanýz yapýn, ne isterseniz isteyin, karþýnýzda-
kine ne sunarsanýz sunun o mutlaka kabul edecektir. Hat-
ta sunduklarýnýzýn içeriðine bakma gereði bile duymayacak-
týr. Annesinin gözlerindeki "samimi" ýþýðý sizin gözlerinizde
yakalamasý yeterli olacaktýr. Zaten beden bir bütündür.
Gözler samimi ise bedenin kalaný da o þekilde davranýr ve
ortaya toplamda pozitif bir enerji çýkar.
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SAMÝMÝYET eðitimi

Çoðu insan içindeki ýþýðý çýkarmakta zorlanýr. Oysa her-
keste böyle büyülü bir yan vardýr. Þirinlik gözlerde baþlar ve
gülümseme ile devam eder. Gözlerinizin içine kadar gülüm-
semeyi becerdiðinizde þirin olmak yolunda çok yol almýþ
olursunuz. Ayný zamanda beden dilinizi ve ses renginizi
kontrol etmeyi öðrenmeniz gerekir. Sesinizi eðiterek onu
týrmalayýcý bir halden kurtarýn, sesiniz akýcý ve düzgün ol-
malý. Sular gibi akmalý. Ýyi bir dinleyici olun. Baþkalarýný
dinlerken gözleriniz gülsün ve yaþama enerjiniz gözleriniz-
den fýþkýrsýn. Göreceksiniz herkes sizi þirin bulmaya baþla-
mýþtýr. Kendinize has bir konuþma biçimi geliþtirin. Böyle
olan insanlarý izleyin ve onlarý taklit edin, kýsa zamanda
kendi öz kurgunuzu bulmuþ olacaksýnýz. Samimi olmak da
çok önemlidir. Yüzünüzde iðreti bir maske durduðu sürece
sizi kimse þirin bulmaz. Sade ve samimi olanla, yüzünde bir
maske ile dolaþaný herkes ayýrt edebilir.

Çok farklý ve çok yönlü mistik açýklamalar vardýr bu ko-
nuda. Bu öyle bir þeydir ki, siz ona artýk gereksinim duy-
muyorsanýz o size doðru gelmeye baþlar. Ona sahip olmak
istiyorsanýz, onun peþinden koþmayý býrakmanýz gerekmek-
tedir. Öyle bir yaþam tarzý kurun ki, günlük hayatýnýzda pa-
ra peþinde koþmak zorunda kalmayýn ve iþinize odaklanýn.
Günlük harcamalarý için para bulmaya çalýþanlar, iþlerine
odaklanamadýklarý için saflýk onlara uzak durur. Saflýk öyle
bir þeydir ki, günü geldiðinde, ait olduðu kiþiye gider ve onu
kimse durduramaz.

Görünümünüzde dýþarýya çok güçlü bir insan imajý ver-
meniz kendi elinizde zaten. Güçlü görünmek, karþýdaki in-
sanda caydýrýcýlýk etkisi yapar ve eðer size yönelik bir saldýrý
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planlýyorsa bundan vazgeçer. Güçlü görünmenin bedenin
büyüklüðü ya da iriliði ile ilgisi yoktur. Beden dilini iyi kul-
lanmak karþýda ayný etkiyi saðlar. Kendi içinizde tutturacaðý-
nýz iyi bir ritim, sizin gücünüze güç katar. Yani davranýþlarýn-
da belli bir tutarlýlýk olan insanlar daha güçlü görünürler.
Fazla oynak olmamanýz ve aðýr hareket etmeniz gerekmek-
tedir. Bakýþlardaki enerji ve dinçlik de ayný etkiyi yapar. Cid-
diyet ve konuþurken ciddi davranmak benzer etki oluþturur. 

Gün hangi gün olursa olsun fark etmez, sizinle uyum
içinde olanla birlikte olduðunuz zaman hem þansýnýz artar
hem de kendi dýþýnýzdakiler ile daha iyi geçinirsiniz. Bazý
insanlar vardýr, onlara herkes yardým edebilmek için sefer-
ber olur. Yine bazý insanlar vardýr ki, onlar açlýktan sürün-
se tek bir kiþi bile onlara merhamet duygusu beslemez. Bu-
nun nedeni, birinin uyum içinde olmasý, diðerinin ise
uyumsuz olmasýdýr. Yüzünüzde güven verici bir ruhanilik
oluþmasýný istiyorsanýz, üzerinizdeki olumsuz enerjiden
kurtulmalýsýnýz. Bunun yolu da iç harmoniyi yakalamak ve
kendinizle barýþýk olmanýzdýr. Güzel þeyler düþünün ki,
güzel þeyler sizi bulsun.

Ýnsan da diðer maddeler gibi elementlerden oluþur, bir
de artýsý vardýr ki ruh ve bilinç onun diðer maddelere göre
üstünlüðüdür. Bazýlar maddelerin, cansýzlarýn da birer ruhu
olduðunu ve hatta bilinci olduðunu öne sürer. Su maddesi
buna iyi örneklerden biridir. Madde ile iyi iliþkiler kuranlar
maddenin potansiyel gücünü kendilerine katarlar. Kurama-
yanlar ise kötü bir etkileþim altýnda kalýp ruhlarýný yorarlar.
Kötülük, yaþama sevincinizi elinden alýr. Bazý maddeler var-
dýr ki, gerçekten onlarda yüksek bir etkileþim enerjisi bulu-
nur. Özellikle kristal taþlar... Siz bazýlarýný deðerlendirin ve
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denemeler yapýn. Hangi madde size huzur veriyorsa o mad-
deden bir parçayý yanýnýzda taþýyýn. 

Öðrenmek, zihnin en açýk olduðu zamanlarda tekrar
yapmak ile olur. Herkesin zihin saati farklýdýr. Kimi gece,
kimi gündüz daha baþarýlý olur. Bir þeyi severek ve merakla
öðrenirseniz hýzlý öðrenirsiniz ve öðrendiklerinizi unutmaz-
sýnýz. Size uygun zamanýn hangi zaman dilimi olduðunu de-
neyerek öðrenin ve öðrenmeyi zevk haline getirin. Bilgi sizi
sevecektir.

Hükmetme arzusu gerçekten korkunç bir arzu, gerçek bir
lanet... Bazýlarý lanete taparlar ve onun bir parçasý olmak is-
terler. Hükmetmek tanrýya ait olmasý gereken bir þey iken
insan üzerine bu yükü de almak ister. Kendine bile hükmet-
mekten aciz, korku ve endiþelerinin esiri olan insan nasýl
oluyor da baþkalarý üzerinde etkin olmayý düþünebiliyor?
Bence þeytanýn bir oyunu bu. Yoksa hükmetmek siyaset ile
bu kadar iç içe olmazdý. Ama amacýnýz bu ise, zaten her bir
insana verilmiþ olan bu laneti, hükmetme lanetini eyleme
sokabilirsiniz. Yapmanýz gereken tek þey, bunu ýsrarla iste-
mek ve baþkalarýný, onlarý iyi yönetebileceðiniz konusunda
inandýrmaktýr. Bu iþi en iyi yapanlar, tutkulu insanlardýr. Bu-
na literatürde Obsessif Kompulsif Paranoya denir. Bu iþin þif-
resi, tutku ve delirme noktasýnda hiperaktif olmaktýr. Ancak
korkuttuðunuz insanlarý yönetebilirsiniz. Þifre: KORKU.
Bunlarý günlük hayatýnýzýn bir parçasý, kiþiliðinizin özü
yaparsanýz bir hükmedici olursunuz.

Ýnsan bir döngü içinde hareket eder. Her döngünün bir
baþý, bir de sonu vardýr ve her defasýnda tarih tekerrür
eder. Yani þuna dikkat edin; þansýnýzýn yaver gittiði günler-
de karþýnýza çýkan sayýlarýn ayný tür olduðunu göreceksiniz.
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Böylece kendi þans haritanýzý ortaya çýkaracaksýnýz. Tek sa-
yýlar, çift sayýlar, asal sayýlar, sýfýrlý sayýlar ve daha baþka
formlar... Belli bir baþlangýç noktasý alarak her gün ve her
an sayýlarla iliþkinizi ölçün. Þanslý zamanlarýnýzda hangi sa-
yýlar var? Bu haritayý bulduðunuzda döngünüzün sýrrýný da
ortaya çýkarmýþ olacaksýnýz.

Kendi gizemini kendin çöz. Sýr burada!

Dengesizliðin temel nedeni enerji fazlalýðý, enerji sapma-
sý ya da enerji düþüklüðü olduðu için enerjinin yeniden
düzgün hale getirilmesi gerekmektedir. Bu iþ için en uygun
medyum, sudur. Enerji etkileþimi, bazýlarýnýn cin de dediði
enerjisel yaratýklarýn insan üzerindeki etkilerinden de ola-
bilir. Ama bu, çok büyük problem deðildir. 

Su, hepsinin çaresidir ama aslýnda duygusal bir bozulum
olan enerji dalgalanmalarý psikiyatri ve psikolojinin alanýna
girer. Telkin ve ilaç marifeti ile düzelen sayýsýz bozukluk
vardýr. Eðer ayarýnýzýn bozulduðunu düþünüyorsanýz, çevre-
nizde inandýðýnýz, ayarýnýn düzgün olduðunu düþündüðü-
nüz bir kiþinin davranýþlarýný ve hareket hýzlarýný kopyala-
maya baþlayýn. Eðer ondan hýzlýysanýz yavaþlamaya, yavaþ-
sanýz hýzlanmaya baþlayacaksýnýz ve kýsa sürede bedenin bi-
linci bu yeni kodlarý algýlayacak, kendine düzen kuracaktýr.
Siz de bu þekilde ayar bozukluðundan kurtulacaksýnýz. Eðer
problem bir baþkasýndaysa, bu durumda o kiþiyi ayný iþlem
için ikna etmeniz gerekecektir. Kiþinin iþlemi bilinçli olarak
yapmasý ve kabullenmesi çarenin bulunmasýný kolaylaþtýrýr.

Beyni gerçekten meþgul etmek gerekir. Beyninizi baþka
bir iþe verirseniz, beyin korku ve endiþenin meydana getir-
diði psiko-etki yüzünden size zarar veren salgýlarý salgýla-
mak yerine, odaklandýðýnýz konu ile ilgili salgýlarý salgýlar.
Böylece kötü tesirlerden kurtulmuþ olursunuz.
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Ýnsanlarla iliþkilerinizde hesapçý davranmazsanýz, insan-
larýn size daha fazla yaklaþtýðýný hissedeceksiniz. Kalpleri fe-
sat dolu insanlar bile son tahlilde güvenebilecekleri insan-
larla evlenmek isterler. Evlenmenin temel kurgusu, emni-
yet ve güven hissi vermektir ve bu hissi yaþatanlarýn kýsmeti
gerçekten bol olur. Diðer bütün özellikler ondan sonra ge-
lir. Ýnsanlarýn evlenmekle ilgili endiþelerinin çoðu güvensiz-
likten kaynaklanmaktadýr. Güven verin, kazanýn. 

Saflýk, kendisini korumayý bilmeyenlerde fazla kalmaz.
O kiþi, altýn kuralý bozdu. Basiretinin baðlandýðýný hissetti-
ðin an kesinlikle önemli iþlerle uðraþma. Kabul et, þanssýz
bir dönem geçiriyorsun ve bekle; bir gün mutlaka çarklar
tersine döner ve yeniden kazanmaya baþlarsýn. Boþuna
zararýn neresinden dönülürse kârdýr dememiþ eskiler. 

"Basiret" konusunda ders veren bir hikaye var. Onu da
size anlatayým.

Eski zamanlarda bir yerlerde, oldukça bonkör, iyi niyetli,
yardýmsever zengin bir bey varmýþ. Fakire fukaraya, yolda
kalmýþa, garibe yardým edermiþ. Bir zamanlar yardým ettiði
genç adamlardan biri, onun da yardýmlarý sayesinde kendi-
ni iyi yetiþtirmiþ ve ülkenin kralýna danýþman olmuþ. Gel za-
man git zaman, zengin adamýn basireti baðlanmýþ. Yaðmur
yaðmýþ, sel olmuþ, ekinleri gitmiþ. Güneþ erken açmýþ, yaz
gelmiþ, ekinleri kurumuþ. Malý mülkü ite çakala yem olmuþ
ve adam yoksul düþmüþ. Bir zamanlar kendine bu kadar
yardým eden adamýn yoksulluða düþtüðünü öðrenen danýþ-
man ona yardým etmesi için krala olan biteni anlatmýþ. Kral
da bu adama yardým etmek için onu çaðýrmýþ. Kral, büyü-
cü bir kralmýþ, hemen adamýn yýldýzýnýn aktýðýný, basireti-
nin baðlandýðýný anlamýþ ve onu bir deðirmene götürmüþ.
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Adam deðirmene girer girmez deðirmenin çarklarý tersine
dönmeye baþlamýþ. Danýþman ne olduðunu sorunca, kral
durumu izah etmiþ ve söyle demiþ: "Bu adamýn basireti baðlý.
Ben bu adama hazinemi versem, o koskoca hazine bile bir-
kaç günde helak olur gider onun elinde. Bak þu deðirmenin
çarkýna, o içeri girince durdu. Þimdi bu adam bu deðir-
mende kalacak ve bu çark suyun aktýðý yönde dönmeye
baþlayana kadar bekleyecek. O zaman anlayacaðýz ki, þansý
dönmüþtür. O zaman ona hazinemi teslim edeceðim." 

Bu hikayeden çýkarýlacak ders þudur: Ýþleriniz ters git-
meye baþladýysa, siz ne yaparsanýz yapýn, yokuþun dibine
kadar gidecektir. Onu kendi iradeniz ile deðiþtiremezsiniz.
Bekleyin sonuna kadar ve kaybettikleriniz için üzülmeyin,
þanslý döneminiz geldikten sonra kaybettiklerinizi yeniden
kazanmaya baþlayýn. 

Dinç olmak ve dinç kalmak sadece bedenin iþi deðildir.
Beyin ve beynin içindeki enerji mekanizmalarýnýn harekete
geçirilmesi (Modern dünyada buna motivasyon deniyor.)
ile de olaðanüstü güçler elde edilebiliyor. Hatta beynin ve
ruhun gücü, bedenin gücünden daha büyüktür. Tüm meta-
fizik pratikler beynin beden üzerindeki hükmünün bedelidir.
Beyin isterse, beden uçar. Bunu geçmiþte ve günümüzde ya-
pan çok kiþi olmuþtur. Metafizik güçler kazanmak belli bir
disiplin iþidir ve odaklanma ile elde edilir. 

Daha fazlasýný baþarmak sizin elinizde. Bir þeyi o kadar
çok isteyin ki, beden bunu emir olarak algýlasýn. 

Nasýl oluyor da bazýlarý þanslý, bazýlarý þansýz oluyor? Ýn-
san kaderine ve þansýna hükmedebilir mi? Doðru yerde ve
doðru zamanda bulunmak için ne yapmalý? Kaderin bir
anahtarý var mý? Bu iþin matematiði nedir?
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Yýllardýr araþtýrýyorum bu konularý. "Ýnsan kendi þansýný
kendi yaratýr deyimi doðru mu?” gibi daha sofistike olan so-
rular da mevcut elbette. Ulaþtýðým bazý sonuçlar var. Bun-
larýn her biri mistik sonuçlar. Ýnsanýn doðduðu aileden taþý-
dýðý gene, adýndan görünüþüne kadar pek çok unsur þans
ve baht için etkili oluyor. Ýþin sýrrý, Altýn Oran’da. Altýn
Oran estetik güzelliktir. Varolan her þey kendi içinde belir-
li bir oran taþýr. Simetri de bunun bir parçasýdýr. Ýki þeyden
uzunun kýsaya oranýnýn 1.6 olmasýdýr Altýn Oran. 

Bir þekilde altýn oran içinde kalmayý baþaranlarýn þans-
larý diðerlerinden farklý oluyor. Bir de "yuvarlanan kartopu"
söylencesi var. Eðer bir kar topu zirveden yuvarlanmaya
baþlarsa, hiç durmadan dibe kadar gider ve çýð olur. Anla-
mý þu: Eðer düþmeye baþlarsanýz, dertleriniz giderek büyür
ve dibe vurmadan asla durmaz þanslýðýnýz. Bence koruyucu
bir þeyler edinmenin yararý var. Bir de beynin koþullandýrýl-
masý buna yardýmcý oluyor. Hep her þeyin iyi gideceði yö-
nünde kuvvetli bir inanç içinde olursanýz, iþlerinizin daha
yolundan gittiðini göreceksiniz. Bir tüyo da modern hayata
dair... Bir þeyin fiyatý nedir? Bu soruyu düþünün. Yanýt bir
alýcýnýn ona verdiði fiyat ve bir satýcýnýn onu elden çýkardý-
ðý fiyattýr. Bazýlarý olmayan bir þeyi öyle yüksek bir fiyatla
satarlar ki þaþar kalýrsýnýz, bazýlarýnýn da emeði heba olur gi-
der. Buradaki sýr þu: Kendinizi ve iþlerinizi en yüksek fiyata
satmaya baþladýðýnýz anda þansýnýz da dönmeye baþlar. 

Metafizik güçlerin gözlerle doðrudan iliþkisi vardýr. Ýçini
güzelleþtiren, gözlerini de güzelleþtirir. Bu minvalde bakar-
sak, bir miktar meta-fizik çalýþma yapmamýz gerekiyor. Ýç
temizliði için yapýlan birkaç numarayý buraya aktarayým.
Böylece saflaþtýðýnýz hissedeceksiniz. 
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Karanlýk ve sessiz bir odada, bir yastýðýn üzerine oturun,
boþ duvara gözlerinizi dikin ve sýkýlmadan belli bir noktaya
bakýn. Kýsa bir süre sonra gözlerinizi kapatmadan hayal
görmeye baþlayýn. Hayalinizde kalýn, kocaman, siyah renkli
bir yýlan var. Yýlan sizsiniz. Yýlanýn etrafýndan beyaz renkte
sayýsýz güvercinler ve baþka cins beyaz kuþlar var. Yýlan tek
tek onlarý yemektedir. Hayalinizde yýlanýn kuþlarý yemesini
canlandýrýn. Her bir kuþtan sonra yýlan bir parça beyazlaþsýn.
Kuþlarýn hepsinin yenmesi bittiðinde yýlan sadece beyaz
renk olsun. Yýlan kývrýlsýn, küçülsün, bir nokta haline gelin-
ce duvara uzanýn ve o noktayý yutun hayalinizde. Bu pratiði
devamlý yapýn. Belli bir zaman sonra nurlandýðýnýzý hissede-
ceksiniz ve sizin gözlerinize bakan herkes size "Melek" gibi
bakýyorsun diyecek. Bu eski bir iç dünya pratiðidir ve çok
faydasý vardýr. (Nurlanma pratiði). Böyle birçok pratik bu-
lunmaktadýr. Levitasyon, su üzerinde yürüme gücü de ben-
zer bir yöntemle kazanýlmaktadýr. Duru görü için de benzer
bir yöntem vardýr. Ama bunlar baþka bölümlerin konusu.

Gerçekte bir insan, nelerden etkilendiðini kendi bile bil-
mez. Ýnsan doðasal dönüþümlere çok baðlýdýr ve her türlü
etkiye açýktýr. Yani rüzgarda savrulan yapraða benzer ve on-
larýn deðiþik zamanlardaki hallerine bir anlam bulmak güç-
tür. Gerçekten de birçoðumuz varlýðýmýzý sürdürebilmek
ya da problemlerimizi çözebilmek için mucizelere ihtiyaç
duyarýz. Çünkü bazen çaresiz kalýrýz ve hiç kimse bize yardým
eli uzatmaz.

"Eþyanýn Anlamýný Kavrama" hakkýný elde etmeyi
zorlaþtýrýrlar. 

Büyü dünyasý yani Majikal bilinç, normal algýlama siste-
minin dýþýnda kalýr ve dünyaya ait bir dil deðildir. Bu dili
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semboller vasýtasý ile öðrenenler artýk onlarý bilincinde his-
seder. Ýçindeki saklý bilgiler uyanýr, bilinç patlar ve kendinde
zaten olaný hafýzanýn derinliklerinden çýkarýr. Semboller
bu iþe yarar. Birçoðu Mýsýr hiyerogliflerinde görülür. 

Rüyalar, sembollere açýlan kapýlardýr. Büyü bilgisi dýþarýda
deðil, tek tek her insanýn gizli "Hard Disk"lerinde kayýtlýdýr.
Ona ulaþanlar, sembollerin dili ile büyünün kitabýný yazmaya
baþlayabilirler.

Ritüeller, semboller vasýtasý ile bilincin derinliklerinde
saklý olan Majikal bilgiye ulaþmayý saðlar. Ritüeller bunun
için vardýr. Ritüelsiz büyü düþünülemez, her büyücü ritü-
elin bir parçasýdýr. Her büyücü, kendi özel ritüeline ulaþabi-
lir, belli bir öðretiye baðlý olmanýn gereði yoktur; ama öð-
renmenin de bir zararý olmaz. Büyünün yasalarý da fizik ve
metafizik yasalarýna baðlýdýr, yani sebep/sonuç yasalarýna...
Bu sistem ile büyü dünyasýna ilk adýmý atabilirsiniz.

Ýþe sembollerin anlamlarýný öðrenmekle baþlayýn, sonra da
kendi semboller dilinizi yaratýn. Her bir sembolün mutlaka
Majikal evrende bir karþýlýðý olacaktýr. Ritüel, harmoni ve
dans demektir. Kendi ritüelinizi bulun, sizi ne saflaþtýrýyorsa
o sizin ritüelinizdir. Her büyücünün kendine has bir ritüeli
vardýr ve bunda amaç, ritüel sýrasýnda yüksüz elektrik hali-
ne gelmektir. Boþaldýðýnýzý hissettiðinizde ritüel amacýna
ulaþmýþ olur. Sembollerin ne iþe yaradýðýný öðrendiniz, ritü-
el ile yüksüz hale geldiniz, artýk enerjiyi yönlendirmeye baþ-
layýn. Odaklanma ve yoðunlaþma ile isteklerinizi maddeleþ-
tirin. Ýmaj olarak gördüðünüz her þey gerçeðe dönmeye baþ-
lar. Bütün bunlarý yapmakla zaten bin yýllardan beri sýra dý-
þý birçok insanýn, sanatçýnýn, rahiplerin, ilham arayanlarýn
yaptýklarýndan farklý bir þey yapmadýnýz. O insanlar büyü
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yapmadýlar, büyü onlarý gelip buldu. Onlar sadece kendile-
rine odaklandýlar, kapýlar açýldý ve ilham yaðdý bu kapýlar-
dan. Dua da bu ritüellerden biridir. Tekrar zihinde seroto-
min-mutluluk verici horman etkisi yapar ve zikir yapýlýrken
hep ayný kelime binlerce kez tekrarlanýr, böylece bu salgý
beyinde elde edilir. Bunun gibi yüzlerce beynin belirli kod-
lar içinde salgýladýðý maddeler vardýr ve bu maddeler insa-
ný mikro-kozmos olan insandan makro-kozmos olan Levhi
Mahfuz'a (Her þeyin içinde yazýldýðý göksel kitap, onda geç-
miþ ve geleceðin bilgisi vardýr.) açýlýr. Oraya ulaþtýðýnýzda ar-
týk nasibinizde ne varsa onu alýrsýnýz. Bazýlarý ilham alýr, ba-
zýlarý hakikat bilgisini, bazýlarý eþyaya hükmetme bilgisini...

Geçmiþte birçok insanýn yaptýðý ve birçok dinsel metin-
lere giren durumlar için "büyüdür" diyebiliriz. Musa pey-
gamberin asasý ve Firavun'un büyücüleri en iyi bilinen ör-
nektir. Onlar eþyaya hükmettiler ve asalarý yýlan oldu. Ya
onlar asalarý yýlan gibi gördüler ya da asalar gerçekten öyle
oldu. Her ikisi de büyü pratiklerine girer.

Süleyman peygamber tüm kutsal kitaplarda büyü gücü
olan peygamber olarak verilir. Tüm enerjisel varlýklara,
(cinlere, meleklere) hükmettiði söylenir. Hayvanlarla
konuþurdu. (telepati örneði)

Sadece peygamberler deðil, adý günümüze kadar gelen
birçok bilim adamlarý da büyü bilgisine ulaþmýþtýr. Bunlarýn
arasýnda en dikkat çekeni ise Gazali'dir ve kitaplarýnýn
birçok bölümünde bunlarýn izleri görülür. Gazali bir kita-
býnda "Bir þeyi istediðin zaman, onu zihninde hayal et, o
gerçekleþecektir..." der. Büyü de tam anlamý ile odur. Bir þe-
yi çok isterseniz, bu isteðin karþýsýnda hiçbir irade duramaz.
Prensip, çok güçlü arzu duymaktýr.
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Nostradamus gibi kahinlerin de büyü ile ilgili olduðuna
artýk kimse itiraz edememektedir.

Gerçek bir dindar olan Ýbni Haldun, üstün bir bilge dü-
zeyinde olaðanüstü güçlerin kullanýlabildiðini göstermiþtir.
Ýbni Sina’nýn yýllarca maðaralarda halvete girdiði bilinmek-
tedir. Ýslam dünyasýnda gizemciliði ile bilinen Muhiddin
Arabi ise, "Fütühatý Mekkiye" adlý kitabýnda farklý enerji
boyutlarýný net olarak açýklar.

Endülüs Ýslam gizemciliði, Batý dünyasýna büyü ve gi-
zemcilik konusunda çok büyük katkýlar saðlamýþtýr. Hatta
Cordoba, bir gizemciler kenti olarak bilinir. Gizemin hür-
ce yaþam alaný bulduðu ender yerlerden biridir Endülüs
coðrafyasý.

Günümüzde romanlara ve kitaplara bile konu olan Ta-
pýnakçý bir modelle örgütlenmiþ olan "Ýhvaný Sefa" örgütü
bir gizemci örgüttür ve metefizik ile yakýndan ilgilenir. 

Geçmiþte "Marifet" göstermiþ çok sayýda üstün kiþilik
vardýr. Bazýlarýna göre bu mistikler meta-fizik güçleri ken-
di güçleri arasýna katmýþ kiþiler gibi algýlanmakta, bazý
araþtýrmacýlar ise bu mistiklerin her birinin gerçekte pa-
rapsikolojik dünyanýn sýrlarýna vakýf olmuþ birer üstat ol-
duðunu iddia etmektedir. Geçmiþte yaþamýþ bu mistik kiþi-
liklerde en bilinen ve en popüler olaný ise Mevlana'dýr.
Onun öðretisi günümüze kadar gelmiþ ve hâlâ milyonlarca
insaný etkilemektedir. 

Viyana'da doðdu. Psikanalist. Amerika'da insanlar üze-
rinde laboratuvar çalýþmasý yaptý. Tutuklandý ve bir hücre-
de hastalýp öldü. Onun adý Wilhelm Reich. "Dinle Küçük
Adam" adýndan önemli bir kitap yazdý. 
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Ýþte bu adam; "Her þeyin baþý olan enerji, evrenin dört
bir yanýna yayýlmýþtýr; her þeyin içine sýzar, her türlü devinen
enerjinin kökenidir. Canlý varlýktaki yaþam enerjisi, evrende
galaksilerin kökenidir." diyor. 

Reich, evrensel enerjinin ya da kendi tanýmýyla Evren-
sel Yaþam Enerjisi’nin farkýndaydý ve bu enerjiyi pratik ola-
rak kullanmak için laboratuvara girmiþti. Gerçek bir üstat-
bilim adamý...

Freud da yaþam enerjisine inanan bir üstat-bilim ada-
mýydý ama o bir disiplin çerçevesinde yaþam ve büyü ener-
jisini kullanabilmek için kurallar koyuyordu. Ona göre,
beklentilerini cennet-cehennem saplantýlarýndan çýkarýp,
evrensel enerjilerini dünyadaki yaþamlarýna yönlendiren
insanlarýn daha mutlu ve güçlü olacaðýna inanýyordu. Fre-
ud’a göre, insan ruhu cennete sýðmayacak kadar yüksektir. 

Gizemcilik de tam bu noktada buluþur. Büyücü ve gi-
zemcinin de inandýðý budur. Ýnsan ruhunun, evrenden de
büyük olmasý ve onu kapsamasýdýr. Böylece üstat-bilge bi-
linç evrene hükmeder. Reich ve Freud’un üstün insan ta-
nýmlarý Nietzsche, Wagner veya benzerlerinin "üstün ýrk"
kavramý ile özdeþleþtirilir ancak. Ayrýmlar farklýdýr, Reich
ve Freud insanlarýn diðer her þeye üstünlüðünü anlatmak-
tadýr. Diðerleri ise "üstün ýrk" fantezisi yapar.

Bazý sanatçýlar bilerek metafiziði kullanýp farklý enerji
boyutlarýna gitmiþ ve o dünyalarý resimleþtirmiþtir. O dün-
yalardan Orfe'nin müziklerini bestelemiþtir. Bazýlarý ise
farklý bilinç sýçramalarý ile "ilham" dünyalarýna ulaþmýþtýr.
Bunlarýn en popüler örnekleri arasýnda Picasso, Salvador
Dali, Van Gogh gibi büyük sanatçýlar vardýr. Edgar Alan
Poe, Borges gibi usta edebiyatçýlarýn ise zaten birer majisyen
ve bilginin koruyucularý olduklarý bilinmektedir. 
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Pozitif bilimler deneyseldir. Bunu hepimiz biliriz. Deter-
minist yasalar üzerine kurulmuþtur bilim. Neden-sonuç iliþ-
kisi üzerine oturtur bütün teorilerini ve ancak sýnanmýþ
olaný kabul eder. Ancak bu düne kadar doðruydu ve bili-
min uzandýðý yeni alanlar, klasik bilim ile metafizik ilmini
ortak birçok noktada buluþturdu. Kuantum (parçacýk) te-
orisi, uzay alanlarý teorileri, kara-ak noktalar ve daha sa-
yýsýz yeni teoriler buna örnektir. Bu durumda binlerce yýl-
dan beri "Sýr" olarak kalmýþ olan enerji alanlarý artýk bilime
açýlmaya baþlandý. Hologramlar, enerji bilinçler ve daha
birçok yeni teori gerçekte modern bilimin metafizikten çal-
dýðý yeni çalýþma alanlarýndan baþka bir þey deðildir. Ya da
artýk büyücüler de iþin içinde ve bilim adamlarý ile iþbirliði
halindedirler. 

Paradokssal bir öykü

1- Adam iyi bir iþ düzeni kurmuþ biriydi. Kazandýklarý ile
hem kendisine hem de ailesine ortalama hayatýn üzerinde
kalitede bir hayat sunmuþtu.

2- Adamýn yaptýðý iþ aslýnda basitti. Yasadýþý pýrlanta ti-
careti yapýyordu. Yabancý bir baðlantýsý, cebinde taþýyarak
ona yurt dýþýndan pýrlanta getiriyordu. O da gelen pýrlanta-
yý peþin para ile satýn alýyor, peþin para ile satýyordu.

3- Adam her zaman sermayesinin sýnýrlarý içinde kaldýðý
için ne borçlanýr ne de alacaklý olurdu. Kurduðu düzen
yürür giderdi bir þekilde.

4- Ama bu þekilde yeterince büyüyemediðini düþünüyor-
du; çünkü çevresindeki bazý insanlar, onunla ayný zamanda,
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ayný sermaye ile baþlamasýna raðmen daha iyi yerlere gel-
miþ, daha büyük iþler yapmaktaydý. Özellikle en yakýn bir-
kaç arkadaþý büyük paralar kazanmýþtý. Adam kendini on-
larýn yanýnda iyi hissetmiyordu. 

5- Oysa arkadaþlarýndan daha az kazanmasýna raðmen,
ortalama bir insanýn üzerinde kazandýðýný unutmuþ gibiy-
di. Giderek daha fazla hýrslanýyordu.

6- Arkadaþlarýnýn kýþkýrtmalarýna karþý koyamýyor, öfke-
leniyordu. Diðer yandan ailesi ondan çok memnundu ama
adamýn içinde kopan fýrtýnalardan habersizdiler.

7- Bir gün, adamýn eski müþterilerinden biri geldi ve
adama bir teklifte bulundu. Daha yüksek miktarda mal
almak istiyordu, hem de peþin parayla... Müþteri yeni bir
kuyumculuk fabrikasý kurmuþtu, çok fazla miktarda pýrlanta
almak istiyordu.

8- Adam büyük kazancý gördü, müþterinin teklifi iyiydi
ve býraktýðý kâr yüksekti. Tek sorun ise o miktarda pýrlan-
tayý getirtmekti. Baðlantý adamýna konuyu açtý. Adam o
miktarda malý getirebilmek için bir miktar kaparo almasý
gerektiðini söyledi. Adam teklifi kabul etti.

9- Anlaþma saðlandý.

10- Adam iþi kabul etti ama sermayesi alýma yetmiyor-
du. Adam borçlanmaya baþladý. Arkasýndan ailesinin biri-
kimini kullandý. Zaten geçici bir dönemdi ve tahsilatý ya-
pýnca aldýklarýný yerine koyardý.

11- Adam önce kendi sermayesinin tamamýný, sonra pi-
yasadan borçlanarak elde ettiklerini, karýsýnýn ve babasýnýn
bankadaki birikimlerini bu iþe yatýrdý.
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12- Günü geldi adam, kaparoyu ödedi. Artýk pýrlantala-
rýn gelmesini beklemeliydi. Aradan bir süre geçti, müþteri-
den ses seda çýkmýyordu. Adam paniklemeye baþlamýþtý.

13- Diðer yandan pýrlantayý getirecek kiþi son derece
güvenilir biriydi. Adamý dolandýrmaya niyeti yoktu, o sade-
ce ölmüþtü, uçakta bir kalp krizi geçirmiþti. Pýrlantalar artýk
polisin elindeydi.

14- Adam haberi duyunca yýkýldý. Sadece kendi birikim-
lerini deðil, ailesinin birikimlerini de yok etmiþti. Karýsý,
çocuklarý, anne-babasý ve kardeþleri bu olayý duyunca çok
öfkelenecek, çok üzüleceklerdi.

15- Adam bu acýya katlanamayacaðýný düþündü, bunalý-
ma girdi ve kendini öldürmeye karar verdi. Çünkü kaybý
yerine konamayacak kadar büyüktü, tam 500 bin dolar...

16- Ýþ yerinde odasýna çekildi, silahýný çýkardý, namluyu
alnýna dayadý, tam tetiði çekmek üzereyken kapý çalýndý.
Sekreter misafirleri olduðunu söyledi.

17- Adam, tuhaf misafirleri içeri aldý.

18- Gelenler bir teklifle gelmiþti. Beþ kiþiydiler. Biri her
hali ile bir avukata benziyordu. Biri oldukça zengin birine
benzeyen yaþlý bir adamdý. Diðer üçü ise belli ki ruhani kiþi-
lerdi. Budist kýyafetleri giymiþlerdi.

19- Sözü avukat aldý ve þunlarý söyledi: 

- Söyleyeceklerim saçma gelebilir ama size bir teklifte
bulunmaya geldik. Size 500 bin dolar ödemeyi öneriyoruz. 

Bundan sonrasý konuþmalar þöyle geliþti:

- Ne karþýlýðýnda?
- Ömrünüzün on yýlýný satýn almak istiyoruz.
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- Nasýl olacak bu?

- Dediðim gibi size saçma gelecek ama bu üç kiþi özel bir
dini grubun rahipleri ve bazý iþlemler sonucu sizin ömrünü-
zün on yýlýný bir baþka kiþiye transfer edebilir. Onlarýn inancý
bu þekilde size saçma gelse bile...

- Nasýl oluyor bu iþlem?

- Bu inanca göre yaþayan herkes yýldýzlarýn, ayýn ve ge-
zegenlerin konumlarýndan gelen ilahi bir durumdan dolayý
bir süreliðine bu hak bir kiþiye tanýnmaktadýr. Þu anda bu
hakkýn size geçtiðini biliyoruz. Rahipler hesapladý ve "ömür
süresi satma" hakkýnýn þu anda sizde bulunduðunu söyledi-
ler. Sadece bir saat süre ile bu hak sizde kalacak, sonra ge-
zegenler, yýldýzlar ve diðer gök cisimleri konum deðiþtirece-
ðinden bu hak bir baþka kiþiye geçecek. Yani saat iþliyor. Bir
saat içinde karar vermeniz gerekiyor. Teklifimizi kabul eder-
seniz size 500 bin dolar ödeyeceðiz, hem de hemen. Para bu
çantanýn içinde.

- Deli saçmasý bir düþünce.

- Demiþtim size, inanmasý güç ama durum bu.

- Ömrümü kim satýn alacak?

- Ýþte bu beyefendi. Yýllardýr bu iþi yapýyor, bu rahipler
sayesinde þu anda onun 120 yaþýnda olduðunu söylemeli-
yim. Baþkalarýnýn ömrünün on yýlýný satýn almakla bu kadar
uzun süre yaþadý.

- Nasýl bir iþlem yapacaksýnýz?

- Kolay, “Evet, ömrümün on yýlýný bu kiþiye sattým”
demeniz yeterli.

- Ýmza, sözleþme ya da ayin gibi herhangi bir þey yok mu?

- Yok, sadece "kabul ettim" demeniz yeterli.
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- Ne kadar ömrüm kaldýðýný nereden biliyorsunuz? 

- En az on yýl ömrünüz olduðunu biliyoruz. Rahipler
bunu hesapladý. Yoksa burada olmazdýk.

- Sonrasý?

- Sonrasýný bilemem artýk, belki 10 artý 50 yýl ömrünüz
vardýr, belki de 10 yýl artý bir gün. Bu bir risk, bilemeyiz.

- Sadece "evet" demek yeterli, öyle mi?

- Evet, sadece evet kabul ettim diyeceksiniz. Biz de
parayý size verecek ve gideceðiz.

- Neden 500 bin dolar?

- Bilemem, rahipler sizin için ücreti bu miktarda öngör-
dü. Bir baþkasý için daha fazla ya da daha az olabilir. Bunun
nedenini ben de bilmiyorum. Bu arada hatýrlatayým, zaman
akýyor. Bu hak bir daha size ne zaman gelir bilmiyorum. Bu
hak size geldiðinde o hakký satýn alacak biri olur mu, o da
bilinmez.

- Pazarlýk yok yani.

- Evet, pazarlýk yok. Bu bir risk. Belki de her þey saçma-
lýktan ibarettir. Bunu bilemeyiz. Siz de havadan 500 bin do-
lar kazanmýþ olursunuz, hiçbir þey yapmadan, hiçbir þey
vermeden üstelik.

- Ya doðruysa, belki de sadece 10 yýllýk ömrüm kaldý ve
onu da sattýðým anda öleceðim.

- Daha birkaç dakika önce hiçbir þey almadan ölmeye
karar vermiþtiniz. Ömrünüze bir deðer biçildiði için ölmek-
ten mi korkuyorsunuz? Zaten ölmeye hazýrdýnýz.

- Ama þimdi artýk ölmek istemiyorum. O sadece bir
çýlgýnlýk, bunalým haliydi.
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- Bu para ile borçlarýnýzý ödeyebilir ve eski hayatýnýza
dönebilirsiniz.

- Evet, diðer yandan da yaþamam gereken on yýlýný yaþa-
mamýþ olurum.

- Geride kaç yýl kaldýðýný bilsem karar vermek daha
kolay olurdu.

- Hiç kimse geride ne kadar zaman kaldýðýný bilemez.

- Ne kadar zamaným kaldý karar vermek için?

- Fazla deðil. Bence hemen bir karar vermelisiniz. 

...

Siz ne karar verirdiniz?

Bu öyküde numara ile baþlayan her bölümde saflaþma,
arýnma ve nihayetinde "samimiyet" bilgisine ulaþmak için
çeþitli sýrlar verilmiþtir. Bu sýrlarý düþünün ve "kadim bilgiye"
ulaþýn.

Siz ne karar verirdiniz?
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Son Söz

Ýnsaný boþ bir kristal bardak gibi düþünün. Evet, gerçek-
ten de insan boþ bir kristal bardak gibidir. Bir bebek doðdu-
ðu anda hiçbir þekilde kirletilmemiþ, tertemiz, arý ve saftýr.
Zaman içinde kirletilmeye baþlanýr. Gün gelir arýlýktan, saf-
lýktan iz bile kalmaz bardakta. Kristal özelliði pisliðin, kirin
altýna gizlenir kalýr. Dýþarýdan bakanlar sadece o kiri, pisliði
görür. Göz kirin altýndakini, yani kristali görmez.

Gözler ruhun aynasýdýr ve gözlerin yansýttýðý bu durum-
da sadece kirin, pisliðin bir yansýmasý olur. Biri o gözlere
baktýðýnda "temel içgüdünün" gerektirdiði, talep ettiði ön-
celikle emniyet, sonrasýnda ise yakýnlýk hislerini alamaz.
Sistem otomatik olarak harekete geçer ve savunma pozis-
yonu alýr. Savunma pozisyonu almýþ olan birine bir þeyi ka-
bul ettirmek artýk imkansýz gibi bir þeydir.

Kadim bilgeler, çeþitli tapýnaklarda, binlerce yýl önce sa-
dece ruhu ve bilinci yeniden öz kimliðine yani saflýðýna ka-
vuþturmak için çeþitli ritüeller düzenlerlerdi. Birçok eski
belgede bu çalýþmalarýn izlerini görmek mümkündür.

Özellikle Mýsýr Ölüler Kitabý bu arýnma törenleri için
yazýlmýþ bir talimatnamedir.

Bir görüþe göre, altýn dýþýnda kalan bütün metaller, ek-
sik kalmýþtýr, zamanýndan önce yer altýndan çýkarýldýklarý
için iþlem tamamlanmamýþtýr. Gerçekte bütün metaller
altýna dönme eðilimi içindedir. 
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Ýnsan da böyledir. Ýnsan bilinç ve ruh geliþimini ta-
mamlamadan dünyaya gelir. Daha küçük bir çocukken
bazý saflýk özellikleri taþýr; ancak zaman içinde büyüdükçe
bu özelliklerini yitirir. Artýk sezgileri ve baþka ruhani
boyutlarla baðlantýsý yok olur. Ona ilham kapýlarý kapanýr.
Saflýðýný yitirir.

Bütün çabalar, insaný yeniden saflaþtýrmak üzerine ku-
rulmuþtur. Felsefe bunun için vardýr, kadim bilgiler de...

Toparlarsak...

Karþýnýzdakini ANINDA etkilemek istiyorsanýz,

Samimiyet faktörünü kullanmanýz gerekmektedir. Çünkü
insanýn temel içgüdüsü bu sistem üzerine kurulmuþtur ve SA-
MÝMÝ bulmadýðý, gözlerinde o hissi yakalamadýðý insana gü-
venmez. Bu davranýþý mantýk dýþý da olsa bu þekilde davranýr.

Samimi olabilmek için samimi düþünmek gerekir.

Her þey için bir eðitim vardýr ve insan samimi olmayý
öðrenebilir.

Öðrenmek için zihin ve ruh eðitimi yapmak gereklidir.

Sürekli güzel þeyler düþünün.

Çocuklar ile yakýndan ilgilenin, onlarla konuþun, onlarý
dinleyin.

Peri masallarý okuyun. 

Elinizde ne varsa onu önemseyin, onu koruyun, dahasý
onan inanýn.

Kelimeler sizin için kutsal metinler gibi olsun. Kelimelerle
oynayýn, onlarý farklý þekillerde söyleyin, tonlamalarý sürekli
deðiþtirin. Bir noktadan sonra hangi kelime için hangi ar-
moninin uygun olduðunu zaten kendiniz anlayacaksýnýz.
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"Seni seviyorum" cümlesi üzerine çalýþýn, bunu çeþitli
tonlamalar ve çeþitli duruþlarla tekrar edin.

Bir çiçeðin adýný sürekli tekrar edin. Örneðin "Papatya"
kelimesi üzerinde çalýþýn, o kelimeyi en güzel þekilde söyle-
yecek kadar çaba gösterin.

Ýnsanlarý hayalinizde çeþitli formatlar içinde düþünün.
Örneðin karýnýzý bir kraliçe, bir prenses ya da deniz kýzý þek-
linde hayal edin.

Ya da görüþeceðiniz kiþi hakkýnda araþtýrma yapýn.
Onunla ilgili hislerinin ne olduðunu bir kaðýda yazýn.

Örneðin:

Ondan korkuyorum.

Ondan çekiniyorum.

Ondan hoþlanmýyorum.

Bana endiþe veriyor.

Beni küçümsüyor.

Sonra bu olumsuz düþünceleri zihninizde yok edecek
çalýþmalar içinde bulunun.

Örneðin o kiþiyi bir karga gibi düþleyin.

O kiþiyi bir solucan gibi düþleyin

O kiþiyi bir bilge gibi düþleyin.

Her bir düþünce için bir tavýr ve konuþma biçimi geliþtirin.

Ey iyisini yakalayana kadar çalýþmaya devam edin.

Neyin en iyisi olduðunu zaten hissedersiniz.

Hatta baþka ilgisiz insanlar üzerinde denemeler yapýn.

Bir sokak simitçisinden, baþka türlü, her zamankinden
farklý bir ruh hali içinde simit isteyin. 
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Böylece farklý farklý hisleri, duruþlarý "beklenmedik" his
ve duruþ, ses ve ton, bakýþ ve ýþýk ile çalýþýn.

Çok deðiþtiðinizi hissedeceksiniz.

Olgunlaþma, tekamül bu þekilde olur. Ýþte o zaman, bu
çalýþmalar sonrasý, yani bir abartý da olsa, örneðin size haka-
ret eden bir kiþiye teþekkür etmeniz sizde farklý ruh halleri
oluþturacaktýr.

Ýþte bütün bu çalýþmalar nihayetinde gözlerinizdeki ýþý-
ða yansýyacak ve karþýnýzdaki kiþiyi ANINDA etkileyebi-
leceksiniz.

SON






