
 
VAROLUŞA AHİT 

Olmak hakkında kısa bir özet 

 

 
 

ALEF KITABI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farazi (1979) 
YAZIM: 2010,10 – 2013,05 EPILOGUE: 2016,05      

lightfocusinspiration.com 

http://lightfocusinspiration.com/


O n sö z 

Farkli butun kulturlerin efsaneleri ortak ozellikler iceriyor. Bu o efsaneler gercek oldugundan degil, 

beyin yapisinin insanda bu tur hikayelere cekim uyandirmasindan kaynakli. Beynin yapisi da sinirli 

islem gucu ile hayatta kalmaya calisan bir organizmanin eldeki kaynaklari en iyi sekilde kullanmak icin 

basvurdugu kisayollarin sagladigi dezavantajlarla dolu. Priming etkisi t-1 andaki duyularin, t anindaki 

dusunceye ve algiya etki etmesine sebep oluyor. Benzer ozellikler iceren efsanelerle buyuyenler, 

benzer olume yaklasma ve hastane vs deneyimleri yasayanlar, olume yakin deneyim yasadiklarinda 

salgilanan halusinojen DMT ile bu durumlarin kosulladigi sanrilari goruyorlar. 

Beyin insani kandirmakta cok ustadir, survival devamliligi icin olumun yaklastigi algilandiginda 

halusinojen salgilanmasi evrimsel bir durum. Savaslarda karsida duydugu hikayelerdeki gibi ejderha, 

kendi elinde de alevden kilic gormek insanlarin sag kalabilmelerini sagliyordu. Vurmali enstrumanlar 

ve savas oncesi konusmalar da sanat icin degildi. 

Mantikli aciklama istiyorsaniz acik. Ama zihnin onu kabul edip etmeyecegi cok da sizin seciminizde 

degil. Kosullanma boyle bir sey. Beyniniz sizin benlik alginiz degil, yani ben dediginiz sey beyniniz 

degil, beyniniz iradenizle hakim olamadiginiz biyolojik bir yapi, istediginiz icin aciyi kesemiyorsunuz, 

gorsel illuzyonlari bildiginiz halde onlardan kurtulamiyorsunuz. Sadece bir noktaya kadar farkinda 

oluyorsunuz. Surekli kirmizi isik verip elektrik verirlerse bir yerden sonra sadece kirmizi isik 

verdiklerinde de titriyorsunuz. Bunu bilseniz de titriyorsunuz. 

Bunlari bize metaforlarla anlatan dinlerin fayda zarar analizini yaptigimizda gunumuzde hala gerekli 

olduklari fikri ciddi suphe iceriyor. 

Hepsi ayni anda titreyen, alevden kilic goren ve bunun sebebinin beynin yapisi, priming vs oldugunu 

bilmek bir yana, ilkokul 2. sinif ogrencisi kadar bile bilgisi olmayan sinirli sayida insanin paylasilmis 

deneyiminin "bilmemne savasinda hepsi ayni seyi gordu... iste onun mucizesi buydu" olarak 

aktarilmasi kitlelerin inanmasi icin yeterli. Halbuki hepsi ayni "savas oncesi motivasyon konusmasi" 

ile kosullandilar, ayni ortam kosullarini paylastilar, ayni olum tehlikesini yasadilar...  

Muhtemelen LSD kullanan Steve Jobs gibi insanlarin hayatimda yasadigim en onemli 3 deneyimden 

biri demesinin sebebi beynin farkli algi sekillerinin nasil gerceklesebilecegini ve bunu istem disi 

yasayanlarin nasil bunun kaynagini madde otesi sanabilecegini, daha da kotusu gercek sanabilecegini 

deneyimlemis olmalaridir. Millet acid atiyor, acid attigini bile bile gorduklerinin aslinda gercek 

oldugunu, baska bir boyuta gittigini soyluyor. Cunku benligi kendi algisini gercek olarak algiliyor, 

halusinasyon da olsa. Insanlar dinin dogrulugu konusu acildiginda alinganlasiyorlar, peygamberim ve 

cevresindekiler yalan mi soyledi diye. Yalan soylemediler. Onlar o deneyimi gercekten yasadilar. Ama 

o deneyim gercek degildi. 

Alginin mukemmel olmamasi bir akil hastaligi degil, normal durum bu. Kimsenin algisi mukemmel 

degil. Cunku her turlu hesaplamayi yapabilecek islem gucune sahip bir beyni tasimak insan denen 

organizmanin sag kalamayacagi kadar buyuk bir kafa gerektirirdi. Approximation'lar sezgi ile zekanin 

otesine gecmemizi sagliyorlar, bunun bedeli de yanilsamalar oluyor. 
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Duyularimizdan gelen bilgilere filtreleme uyguluyoruz, renkleri, sesleri pre-process edip o an icin en 

onemli olani algilamayi ogreniyoruz. Kokuyu sesten ayirmayi, dokunmayi renkten ayirmayi 

ogreniyoruz. Halusinojen kullaninca veya beyin zarar gorunce, kendinde olmayinca bunlar birbirine 

giriyor. Renkleri tadiyorlar, seslere dokunuyorlar, bir isiga biniyorlar. Tamamen beynin yapisi ile ilgili 

bir durum. 

Zor computationlar soz konusu oldugunda bilincdisimiz on plana cikiyor. Tek bir anda bilincli olarak 4 

bitten fazla bilgiyi isleyemiyoruz, ama bilincdisimiz çok daha fazla bilgiyle basa cikabiliyor. "Dur ben bi 

uyuyayim bunun ustune de yarin daha saglikli karar veririm". Bilincdisi yuksek islem gucune sahip, 

sezgisi guclu insanin bilincle varamadigi hesaplamalari bilindisinda yapabilmesi mumkun. Gun icinde 

algiladigi ipuclarinin varacagi sonucu kisiligi kabullenmeyen ama bilincdisi farkinda olan insan tanimi 

istisna degil, genel kural. Bu sekilde sezgisi guclu bir insanin bilincdisinin ruya degil, halusinojenle 

gorsellestirilmesi, boylece unutmamasi, deneyimlemesi ve bu imkanli senaryodan ders cikarmasi 

"zihin gozunun acilmasi", "ruhlar alemine yolculuk" olarak adlandirilabilir. Bunu yapanin bilincustu, 

bilincalti, halusinojen falan nedir bilmedigi donemlerde kendisini kahin, o maddeyi de tanrilarin 

gonderdigi bir arac sanmasi gayet dogal olacaktir. Kahin iddiasi da bir yere kadar dogrudur, sonucta 

baskasi renkleri dillemeye calisirken o bilincine varmadan farkettigi ipuclarini toplayarak digerlerinin 

ongoremedigi sonuclara ulasacak bir sezgiye sahip. Ruhani yolculuk dedigi de kendi bilincaltina 

yolculuk. Fakat orada gorduklerinin kendi algisi degil, gerceklik oldugunu dusunmek uclara 

goturuyor. 
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Tanri denince akilda bulutlarda beyaz sakalli bir adamin belirmesi sence de biraz cocukca degil mi? 

Namazin, meditasyonun, gunah cikarmanin ne ise yaradigini anlayacak bilgiye sahibiz bugun. Bu 

hosuna gitmiyor mu? Bunlari o bilgilerle degerlendirmek bugunku bilgi duzeyine sahip olunmayan bir 

cagda onlari bulan ve nesilden nesile aktaranlara en buyuk saygi degil mi? 

Tum dinlerin mesaji aynidir. Insanin yapisiyla ilgili binlerce yilin suzgecinden gecmis metaforlari bir 

araya toplar ve yol gosterir. Bu dolayli anlatimlara ihtiyac vardi cunku dogrudan anlatacak kadar bilgi 

yoktu. Artik var. Ve dolayli anlatimlar sadece insanliga zarar veriyor. 

Kusur ediyorsam affola. Mukemmel olmaktan cok uzagim, haddimi de asiyor olabilirim ama benim 

"koskoca gunesi nasil gormeyiz" demem icin dag olmam gerekmiyor. “Bir Tanri varsa ve 

mukemmelse, yazdigi kitap da mukemmelse nasil olur da bu mukemmel Tanri bu mukemmel kitabi 

bu kadar aciya yol acmayacak, bu kadar kullanilmaya acik olmayacak sekilde yazamaz?” diye 

dusunmek bir gun aklindan gecmiyor mu? Bu dusuncenin aklindan gecmesini bile hayatindaki 

birilerinin olum sebebi olarak gorebilecegin (ben buyuk gunah isledim, Tanri beni cezalandirdi) bir 

kitap tarafindan kosullandigin icin bunu hic dusunememis olabilir misin? 

Yani insani o yaratiyor. Kitabi o gonderiyor. O kitabin, o yarattigi insanin yapisi ile bu kadar aciya yol 

acacagini, bu kadar kullanilmaya acik olacagini biliyor. Ama yine de insani oyle yaratiyor. Kitabi da 

oyle yaziyor. Sonra da o kitabi okuyup, o acilari yasatan o (cunku o kitabi okuyunca o acilari 

yasatacak sekilde yarattigi) insana kizip cezalandiriyor. Bu sana mantikli geliyor mu? 

Bir insan laboratuarda tanricilik oynasa, isik verince korkuya sevkolup saldirganlasan bir tur uretse, 

sonra “seni kurtarmak icin sana bu isigi veriyorum” dese, sonra da saldirganlasti diye yaksa onun ruh 

sagligindan suphe edilir. Ustelik onunkisi sonucunu bilmedigi bir deney olur aslinda, turun iradesini 

deniyor olur. Burada tanimlanan Tanri ise herseyi bildigine gore sonucu da biliyor. O kitapla o sonucu 

verecek sekilde yarattigini biliyor, buna ragmen yakiyor. 

Bunu Tanriya bir hakaret olarak alma. Ben bireysel bir Tanriya inanmiyorum, benim icin olmayan 

seye hakaret etmek gibi bir secenek yok. “Tanri ruh sagligi bozuk bir insan gibi hareket ediyor 

olamayacagina gore bu mantik imkanli degil, dolayisiyla kendisini curutuyor” diyorum. Ama bunu 

kabullenmeyi reddedecek sekilde cocuk yasta olum ve yok olma, sevdiklerinin yok olmasi korkusuna 

karsi bir alternatifle kosullanmis zihnin ofkelenmeyi tercih etmemesi cok zor. Kor nokta. Yine de... 

Cocugunun dinlerin insani degerlerinin ve yontemlerinin bilimsel bulgularla yorumlanarak dogrudan 

anlatimi ile batil inanclardan, gereksiz acilardan ve istismarlardan uzak bir hayat yasamasini istemez 

miydin? 

Benim kendime yazdigim bir kitap bu, bana yol gosteren, ilham veren, iyi gelen seyleri bir araya 

topladim, gerektiginde yine ulasabilmek icin. Sonra da herkesin ulasabilecegi bir yere koydum, belki 

baskasinin da isine yarar. 

Bazi bolumleri benden ve ilgi alanlarimdan soz ettigi icin kimseyi ilgilendirmeyecekti, o yuzden 

cikarmayi dusundum. Ama ic butunlugunu ve durustlugunu bozmak istemedim. 
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Dünya bir yanılsama değil , dünyayı algımız bir yanılsamadır . Köntröl arayışı ,  

varlığımızı haklı çıkarmak ve yüceltmek ihtiyacı  sonucu sahip ölduğumuz 

saplantılarla zihnimizin yarattığı bir yanılsama . O saplantılar  ki hayattan daha 

büyük ölduğunu varsaydığımız şeylerdir. 

Merak ve analizin konusu olmaya değer her şey sezgiye terstir (counter-intuitive). Çünkü geri kalan 

her şey doğaldır, doğanın türevidir, barizdir. Biraz matematik ve geometri mefhumuna sahip olmak 

yeterlidir. 

Burada yazılanlar daha önce keşfedilmemiş, bilinmeyen şeyler değil. Savaş teknolojisinin gelişmesi 

sonucu, yok etme imkânlarının yok olma ihtimaline dönüşmesiyle, çağın insanı gündeminde geçerlilik 

kazananlar hakkında gözlem sadece.  

Özümsemek okumaktan değil, ön farkındalık geliştirdiğini algılayıp ifadeye dökmek ve bilir hale 

gelmekten geçtiği için yazarın bunları türlü kaynaklardan okumaya değil, hissetmeye ve kelimeye 

dökmeye ihtiyacı vardı. Yazıya dökmedeki diğer amaç, o duygu hali, o beyin kimyasının, bu sözler 

okunduğunda tekrar tetiklenmesiydi. Aynı sebeple alıntılar orijinal dillerinde yapıldı. 

Benim gözümde bu notlarım bir inanç değil bir değerlendirmedir, felsefedir. Değerlerine körü körüne 

inanmadığım, dogmalaştırmadığım ama daha iyisini yazana kadar saygı duyduğum. 

Olmaktansa haklı olmayı tercih edersen ilişki yürümez. Kendinle bile. 

“Everything in moderation, including moderation.” 

Let go of your ego, it's not always about you. 

“Time does not change us. It just unfolds us.” 

“The universe tends to unfold as it should.” 

The ego is an illusion with control issues. 

First question: what are you afraid of? 

Beware of amygdala hijacks 

Animism, shamanism, love 

My constant brotha’. 

Ne korku, ne yargı.  

Karıncalar söyledi.  

Only human. 

Ben seçtim. 

Orta yol.       ”See you in another life, brotha.”  
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SEÇİ M 

Bütünün içinde seçim hakkı üzerine.  

1 

 sen bakarken yapamıyorum  

                                                             
1 http://en.wikipedia.org/wiki/File:NGC7293_(2004).jpg 
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Güvende hissedilen bir anı, 

Safe place, secret garden, 

Kendini güvende hissetmenin beyin kimyasında etkisi, 

Kertenkele beyin aktivitesinin azalması, 

Endişe, korku, paniğin yok olması, 

Hayal gücünün stres etkisi ile değil, ilhamla çalışması, 

Mantık yürütme, muhakeme yeteneğinin artması. 

Söz konusu hatırada yer alan bir şey, 

Bir renk, bir kişi, 

Onu bize anımsatan bir şey, 

O renkte bir kristal, o kişinin söylediği sözü taşıyan bir muska, 

Aynı beyin kimyasının, ruh halinin, hormon düzeyinin tetiklenmesi, 

Verimliliğin artması, 

Mutlu eden sonuçlar. 

İnançsız: Muska - kristal işe yaramaz.  

Sonuç: Büyüklük düşleri içinde, hiç bir şeye ihtiyacı olmadığı iddiasında, potansiyelinin altı sonuç 

vermeye, kendisini gerçekleştirememeye mahkûm bünye 

İnançlı: Muska - kristal kutsaldır. 

Sonuç: "Kutsal" korkusu ile verimliliği düşen ve yönlendirilmeye açık hale gelen bünye. 

Albert Einstein: The bigotry of the nonbeliever is for me nearly as funny as the bigotry of the believer. 

Orta yol: 

Muska - kristal işe yarar, arkasındaki mekanizmayı anlayacak kadar zeki olsan da, olmasan da. 

Carl Gustav Jung: 

Reason alone does not suffice. 

We should not pretend to understand the world only by the intellect; we apprehend it just as much by 

feeling. Therefore, the judgment of the intellect is, at best, only the half of truth, and must, if it be 

honest, also come to an understanding of its inadequacy. 

Metaphysical assertions, however, are statements of the psyche, and are therefore psychological. ... 

Whenever the westerner hears the word “psychological,” it always sounds to him like “only 

psychological.” 

Beynimizin dış etkilere verdiği hormonal tepki, kimyasal tepki ve bunun sonucunda oluşan duygu 

halini şekillendiren tabiatı, yani duygusal özümüz, kontrolümüzün ötesindedir. 2-4 yaş öncesi 

hatırlanamayan anılarla ve hatta anne karnındayken bile şekillendiği için ne çözmek, ne de 

değiştirmek kolay değildir. Kabullenme gerektirir, teslimiyet gerektirir. O yokmuş gibi davranmak, 

davranışlarının temelinin pür mantık olduğunu sanmak ego'nun, kişinin benlik algısının eseridir. Onun 

değişmesi gerektiğini düşünmek, onu şeytanlaştırmak, onun sonucu olan tepkileri kontrol altına 

almaya çalışmak, ego'nun, kişinin benlik algısının eseridir. Onun verdiği tepkiyi mantığın süzgecinden 

geçirmeden öfke, korku, endişe ile hareket etmek, sezgileri bu duyguların yönlendirmesi 
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yanılsamalarla sonuçlanır. Aklı oluşturan ve karar verme mekanizmasının ihtiyaç duyduğu mantık ve 

duygu ikiliği arasında denge kurma arayışı dinlerin temelidir. Din "yol" demektir. 

Eski dinlerin felsefi yorumları, tasavvuf, budizm ve evrim teorisi benzer şeylerden söz ediyorlar. Her 

an, her şey, o anda olabileceğinin en iyisi. Dış koşulların da etkisiyle, kendi tabiatı müsaade ettiği 

ölçüde, yani değiştirmesi mümkün olmayanın, kontol edemediğinin izin verdiği ölçüde. Mükemmele 

gidişin bir ritmi var, evrenin kendisinden kaynaklanan. "Ben niye gaz bulutuyum" demek gezegen 

yapmıyor, zaman yapıyor. Her şey olması gerektiği gibi, olabileceği gibi. Bunu kabullenmenin sonucu 

zamanla kendini olduğu gibi kabul etmek, sevdiklerini oldukları gibi kabul etmek, kontrol 

edemediğini, değiştiremediğini olduğu gibi kabul etmek. Zira her şey birbirine bağlı ise aranması 

gereken uyum içinde dengedir. 

Bu kitapta amaçlanan farklılıklar değil ortak noktalara odaklanarak, insanın ikiz eserleri olan bilim ve 

sanatın ışığında, bilinmeyenin ve ahlaki değerlerin tanımlanması. Doğaüstü tabir edilenin ve insan 

yapısının akılla sorgulanması, din ve felsefe hakkında, “oku ama her okuduğuna inanma, kendine 

faydalı olanı al, sana faydalı olabilecek hiç bir öğretiyi kökenine bakarak reddetme” prensipleriyle 

yapılmış bir derleme. 

Bazı yerleri öznel veya soyut gelecek. Bunların tamamı veya çoğu takip eden bölümlerde somut bir 

zemine oturtulacak ve ikinci kez okunduğunda bu anlaşılacak. 

Okuduğumuza içimizden yükselen tepkiye bakarak yazara katılmamakta ne kadar haklı olduğumuzu 

değerlendirmek için anlaşmazlık hiyerarşisi güzel bir kaynak: 

 

  



4 
 

Dini semboller ve mecazi anlatımlarla insanın koşullanması, sembolizm, sanatsal simgeler. Yazara 

göre bunlar mentalist (zihinsel zekâsını kullanıp, hipnoz ve telkin uygulayan kimse, düşünce ve 

davranışları yönlendirme uzmanı 2) koşullamadır. Kasıtlı ya da değil, bilerek ya da bilmeyerek. 

Bu durum peygamberlerin doğruyu söylemediği anlamına gelmez. Kişisel bir Tanrının yokluğu 

düşüncesi peygamberin niyetine inanmamak için sebep değildir, onun, kendi dönemindeki insanlığın 

iyiliğini istediğine inanmak da mümkündür, yalan söylemediğini düşünmek de mümkündür. Çağının 

ötesinde bir zekâyla ulaştığı sonuçları, ancak asırlar sonra tam olarak anlaşılacak şekilde ifade etmiş 

olabilir. Veya nasıl halüsinojen kullanan insan korktuğu şeyi, örneğin üstünde örümcek yürüdüğünü 

vs. görebiliyorsa 2000 yıl veya 1000 küsur yıl önce yaşamış ve en büyük korkusu Tanrı korkusu olan 

bir adam da doğu mistisizmi, meditasyon veya konsantrasyon arttırıcı kimyasalların verdiği trans 

haliyle veya serap etkisiyle veya istisnai derecede yüksek sezgisinin zihninde oluşturduğu 

görüntülerle Tanrıyla konuştuğunu görmüş olabilir. Üstelik genel olarak psikiyatri ve insan beyni 

hakkında en ufak bir fikir olmayan bir dönemde yaşadığı için gördüklerine inanmaktan başka bir 

çaresi de olmamıştır. Bugün sezgileri ile (bilincine varmadan) karşısındakini vücut dili, konuşulanlar 

ve ön bilgiye dayalı gözlem (cold reading, warm reading) vb. tekniklerle okuyabilen insanların, o 

dönemlerde yaşayan benzerlerinin kendilerini telepati yeteneğine sahip sanması gibi sezgileri yüksek 

insanların, insan psikolojisi nedir bilinmeden, beynin ödüllendirme merkezi nedir bilmeden, cennet-

cehennem gibi alegorik anlatımlarla insanlara yol gösteren bir kitap yazmış olması ve yazdıklarına 

birebir inanmış olması mümkündür. Benim teorim pineal gland aktivitesi normalüstü yüksek ve 

sözleri insanın ruhuna hitap edecek karaktere sahip özel kişiler oldukları. 

Dinlere, Tanrı'nın varlığına ve yoluna yürekten inananın şunu da bilmesi gerekir:  

1. Evrende mükemmel olan hiç bir şey yoktur, olamaz, yalnızca Tanrı mükemmeldir. Sen mükemmel 

değilsin. Senin yoluna inandığın ve takip ettiğin insanlar ve akımlar mükemmel değil. Mükemmel 

olmadığı için insan yapımı her şey geçici, sonsuza kadar savunulabilir insan yapımı bir ideoloji yok, o 

an için doğru olan var.  

2. Bu dünya bir sınavsa, o sınavda Tanrı bile insanı yaratırken özgür iradeye sınır koymamıştır. 

İnsanların kendi yollarını çizerek yanılıp yanmaları veya düşe kalka doğruyu kendilerinin bulmaları 

Tanrı'nın isteğidir, “doğru olan bu, bunu yapacaksın” diye insan eliyle herhangi bir zorlama Tanrı'ya 

ortak koşmadır. 

Bu dinlere inananların çeşitli insanları idolleştirmesi, çeşitli ideolojilere tapması, bunları doğru yol ilan 

edip bunların zorla vatandaşa uygulanmasının istenmesi, bu yolda yasalar koyulması, neyin iyi 

olduğuna insanlar adına otoritenin karar vermesi dine inana bir insanın yapacağı veya destekleyeceği 

davranışlar değildir. Tanrı'ya ortak koşmak pahasına, imanı olmayanın yapacağı şeydir. 

Derler ya, "dinime küfreden müslüman olsa" diye. Kâfir diyenin kendinde iman olsa… 

  

                                                             
2 The mentalist, 2008-…, CBS 
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Kurumsallaşmış dinler ve takipçileri, Tanrı'ya inandığını söyleyenler, dini kuralların zorla uygulatılması 

gerektiğini savunanlar, Tanrı’nın yarattığı ve inandığı, şeytana rağmen güvendiği insana inanmadılar. 

(“God loves you, as he loved Jacob”, Lost). İnsana inanmayan, yaradana inanıyor olamaz. 

Bu nesiller tarafından yetiştirilen ve bu düşünce şeklinde bir problem olduğunu fark edecek kadar 

şüpheci olanlar, Tanrı inancını sorguladılar. Fakat çoğu, insana inancın kaynağını yaradan inancı 

olarak gördükleri için yaradana inançları sarsılınca insana inançlarını da kaybettiler. 

Dini takip edenlerin de, ateistlerin de insana inanmadığı, cynical (insanın iyi olduğuna inanmayan) bir 

dünyada yaşıyoruz ve kıyamet kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline geliyor. 

“The bigotry of the nonbeliever is for me nearly as funny as the bigotry of the believer.”  

(Albert Einstein) 

Din (tez) ve peygamberleri sahtekâr olarak gören akımlardan (antitez) peygamberleri kucaklayan yeni 

bir akım, akılcı maneviyatçılık (sentez) çıktı. Dinleri, bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerinin 

psikiyatri ışığında analiz edilmesi ile değerlendirmeye çalışmak ve faydalı olan yorumu almak. 

Dünyada bu yükseliyor. Tanrı'ya inanmıyorum ama bir "güç" var dedirten Star Wars gibi eserlerle 

popüler kültüre yerleşti. Matrix gibi Mesih’i kendini bulma arayışına ve insan sevgisine bağlayan 

eserlerle gelişti. Lost gibi eserlerle TV izleyicisine kadar ulaşıyor. Hawking gibi saygıdeğer bilim 

adamları ve popüler ünlülerin ateist olduklarını açıklamaları ile de yükseliyor. 

Bunlar bu el kitabının ilgilendiği konular. “Personal God” inancı olmayanın kendine saygı ile kendine 

değer vererek, mutlu yaşayabilmesi için tespit ettiği bazı prensiplerin çözümlemeleri. Her şeyden 

önce kendimi kaybettiğimde yeniden kendimi bulmak için rehber bir el kitabı. 

İlişkilerde, karşıdakinde ve kendimizde bize zamanında acı çektirmiş şeyleri görüp (orada olmasa da) 

korkmak ve kontrol etmek istemek hikâyenin sadece bir yüzü. 

Huzuru bulduğumda her seferinde kaybetmemin sebebi başkalarına da yardım edebileceğimi ve 

onların da benim gibi olduğunu sanmamdı. Bunun sonucunda bir yüksek özgüven - düşük özgüven 

döngüsüne giriyordum. Yüksek özgüven varken adeta kurtarıcı/kahraman sendromu, olmayınca ve 

huzurumu ve sevdiklerime mutluluk verme yeteneğimi kaybedince de düşük özgüven. Ardından 

zamanında acı çektirmiş şeyleri bugünde görüp korkmak ve kontrol etmek istemek. Sonra yeterince 

ruh arayışı yapınca kendimi buluyordum yine. Ve yine aynı şekilde kaybediyordum. Sonsuz döngü. 

“Part of me suspects that I'm a loser, and the other part of me thinks I'm God Almighty.”  

(John Lennon) 

Daha önce bundan sıyrıldığımı ve kendimi bulduğumu, kendimi mutlu etmem gerektiğini bulduğumu 

unutuyordum. Kendim mutluyken insanları mutlu edebiliyorum, sıcaklık hissettirebiliyorum, 

güldürebiliyorum.  Ve aşağı yukarı bütün yapabileceğimiz bu zaten. Kimse kimseyi kurtaramıyor. 

Olması gerekeni değil, olanı anlatmaya çalıştım kendime. Kendimi tanımak için önce insanı ve hatta 

evreni tanımam ve Tanrıyı aramam gerekti, her sanatçı, din adamı, bilim adamı, felsefeci gibi. 

All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed 

toward ennobling man's life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the 

individual towards freedom. (Albert Einstein)  
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Madde bile çıkış noktası ve varış noktası, yani yazgısı belli de olsa kendi yolunu kendi tabiatına göre 

kendi çizer. Bunun bir seçim hakkı olduğunu iddia etmek zor fakat tabiatına uygun olarak ilerleyeceği 

yol var olmaya devam edeceği yoldur ve madde bu yolda ilerler. Bu konuya ileride döneceğiz, 

şimdilik maddenin bile var olmak istediğini ama varlığını sürdürmek için seçebileceği yolların 

tabiatının mümkün kıldıkları ile sınırlı olduğunu söyleyelim. 

 

 

3 

Evrimsel gelişimimizin artıkları (sağ kalmak için şart olduğunu düşündüğümüz koşullanmış tepkilerin 

içgüdülerimize işlemiş olması ve bu sezgilerin bazen bizi yanılgıya götürmesi), sezgilerin manipüle 

edilebilmesi, topluma faydalı ve uyumlu olduğumuzu hissetmezsek sezgilerin yaşamını sürdürmenin 

zor olduğunu söylemesi ile toplumun genel yönelimlerinin bir baskı unsuru olarak algılanır hale 

gelmesi. Bunların hepsi kontrolün bizde olmadığını düşünmemize sebep olan unsurlar; kendi 

kontrolümüze bile sahip olamamak. Bu konuya bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak yer verilecek.  

                                                             
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster 
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Kaderinin kontrolünü eline alacak kadar güçlü olması gerektiğini düşünen insanlar, “doğru” olanı 

yapması gerektiğini düşünen insanlar, kendilerinden herkesten daha fazlasını bekleyecek kadar 

kendilerini yücelten insanlar, mükemmeliyetçi insanlar, daima kendine yetmek zorunda hisseden ve 

yetersiz olmaktan korkan insanlar ömür boyunca bu yel değirmenlerine karşı savaşırlar.  

Yel değirmenlerine karşı Don Kişot muyum 

Uçuyorum durmadan, ben pilot muyum 

Yel değirmenlerine karşı Don Kişot muyum 

Dilimde hep aynı şarkı, idiot muyum 

(Don Kişot, İlhan İrem) 

Beynin ödüllendirme merkezini yapay yollarla, kimyasallarla açtığımızda mutluluk hissediyoruz. Bu 

anlamda hep söylendiği gibi, mutluluk içimizde, adeta parmaklarımızın ucundadır. Fakat ona 

ulaşmamız için davranışlarımız sonucunda sağ kalacağından emin olan, toplumun yaşamasına izin 

vereceğinden emin olan, yaptığından keyif alan adamcıklar olması gerekiyor kafamızda. Efendiler. 

Üstelik yapılan bir davranışı kendisine yakıştırmak için sadece hayatta kalmaya yönelik olmamasını, 

farklı olmasını, ulvi amaçlara hizmet etmesini gerekli gören bir karakter olması durumlarında olduğu 

gibi birbiriyle çelişen motivasyonları olan adamları bir araya topladıysak çözümü imkânsız bir 

problemin içine girmiş oluyoruz. Bu da sürekli kendini sorgulamayı getirdiği için ödüllendirme 

merkezinin vanalarının açılması iyice imkânsızlaşıyor. 

Bu konularda düşünmekte ve düşündüklerini uygulamaya geçirebilmekte sevdiğiniz birinin ölümü de 

etkili olabiliyor. Bakıyorsunuz o yok ama hayat devam ediyor. “Sen olmasan ne olur” fikrini 

kabullenmek mümkün oluyor, hem insanlar, hem kavramlar (idea) ve görüngüler (fenomen) için. 

“Senin hayatında ben olmasam ne olur” fikrini görüp, kabullenmek mümkün oluyor. Kaybettikleriniz 

giderken size sizi güçlendirecek bir parçalarını bırakıyorlar.  

Bir şeye inandığınız ve bu konuda kendinizden emin olduğunuz zaman kendinize inanmanız, güven 

hissetmeniz kolaylaşıyor. Bu anlamda bu el kitabı bir kişisel gelişim (self-help) kitabı, tüm dini 

kitapların aslında olduğu gibi. Ama burada asıl amaç bir kurallar bütünlüğü yaratmak değil, aklın 

süzgecinden geçmeyen, koşullama ile ve korku ile yerleşmiş bütün kuralların üstünü çizmek, gerekli 

olmayanı atmak.  

İşlemci, içindeki değiştirilemeyen temel sistem barındıran ROM (read only memory, yeniden 

yazılamayan hafıza) ve üstüne kurulan işletim sistemi. Bir de magnetometer veya benzeri sensor. 

 ROM’un read only olduğunu, değişemeyeceğini kabullenmek.  

 Eldeki işlemci modelini olduğu gibi kabul etmek.  

 İşletim sistemini yani üst kurallar bütününü yeniden yazmak.  

o İşlemciyi gereksiz servislerle tıkamayacak şekilde kısaltmak.  

o Gerektiğinde (aşırı ısınma, kilitlenmelerde) ROM’u bypass etmek, bunun için ROM’daki 

kısa yolları (backdoors, yazılım arka kapıları) kullanmayı öğrenmek.  

Bunun sonucunda (amaç değil, sonuç) sistemin yüksek paralel işlem gücüne sahip görsel işlem 

ünitesini kullanacak şekilde görsel işlem ünitesi ve genel işlem ünitesi arasındaki bağlantı 

protokolünü yüksek hızda çalıştırmaya açık olması. Yakın geleceğin işlemci yapısı. 
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İnsan beyni ve multitasking 

Algının oluşma şeklini anlamak için beynin yapısından ve çalışma şeklinden bahsetmemiz gerekecek. 

Bunun için araştırma ve makalelerden sıklıkla alıntı yapacağız. Herkesle bilgiyi paylaşmak için yazılmış 

bu makalelerin, kitaptaki fazlasıyla cryptic ve esoteric havayı dağıtmaya da yardımı olacağını 

umuyorum. İlerideki bölümlerde “thread dispatcher” olarak anılacak mekanizmayı anlamak için 

beynin çalışma şeklinde “executive system” olarak adlandırılan bölümü incelemek gerekiyor. 

Think You're Multitasking? Think Again4 

Don't believe the multitasking hype, scientists say. New research shows that we humans aren't as 

good as we think we are at doing several things at once. But it also highlights a human skill that gave 

us an evolutionary edge. 

As technology allows people to do more tasks at the same time, the myth that we can multitask has 

never been stronger. But researchers say it's still a myth — and they have the data to prove it. 

Humans, they say, don't do lots of things simultaneously. Instead, we switch our attention from task 

to task extremely quickly.  

A case example, researchers say, is a group of people who focus not on a BlackBerry but on a 

blueberry — as in pancakes. 

Diner Cook: A Task Master 

To make it as a short-order cook, you must be able to keep a half-dozen orders in your head while 

cracking eggs, flipping pancakes, working the counter, and refilling coffee cups.  

And at a restaurant like the Tastee Diner, in Bethesda, Md., the orders come in verbally, not on a 

ticket.  

Chocolate chip pancakes, scrambled with sausage, order of french fries, rye toast — they're small 

tasks. On a busy day, though, they add up to a tough job for Shawn Swinson.  

"My first month here, I was ready to walk out the door," he said. 

Asked what it feels like when he's in the middle of rush hour, Swinson said, "Like you're in an insane 

asylum. It's almost unbearable." 

Swinson has learned to handle the pressure. He's an island of calm, even when the orders are flying. 

But Swinson's boss, manager Frank Long, says very few people can keep up without losing their cool. 

"It's singularly the most difficult job in this type of operation," Long said. "Four cooks. Five waitresses. 

Bus staff. Host. Getting them in and out." 

Speed and accuracy are at a premium — especially when the customers are multitasking, too. 

Lunchtime is the worst, Long said.  

                                                             
4 http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=95256794 
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"People may have an errand to run. Maybe go to the bank and pick up dry cleaning, and eat. All 

within an hour, whatever time they have." 

It's all part of life these days. We answer e-mails while yapping on the phone. We schedule 

appointments while driving and listening to the radio. And it seems as if we're focusing on all these 

tasks simultaneously, as if we've become true masters of doing 10 things at once.  

But, brain researchers say, that's not really the case. 

Multitasking: A Human Delusion? 

"People can't multitask very well, and when people say they can, they're deluding themselves," said 

neuroscientist Earl Miller. And, he said, "The brain is very good at deluding itself." 

Miller, a Picower professor of neuroscience at MIT, says that for the most part, we simply can't focus 

on more than one thing at a time.  

What we can do, he said, is shift our focus from one thing to the next with astonishing speed. 

"Switching from task to task, you think you're actually paying attention to everything around you at 

the same time. But you're actually not," Miller said.  

"You're not paying attention to one or two things simultaneously, but switching between them very 

rapidly." 

Miller said there are several reasons the brain has to switch among tasks. One is that similar tasks 

compete to use the same part of the brain. 

"Think about writing an e-mail and talking on the phone at the same time. Those things are nearly 

impossible to do at the same time," he said.  

"You cannot focus on one while doing the other. That's because of what's called interference 

between the two tasks," Miller said. "They both involve communicating via speech or the written 

word, and so there's a lot of conflict between the two of them." 

Researchers say they can actually see the brain struggling. And now they're trying to figure out the 

details of what's going on. 

Putting The Mind To The Test 

At a lab at the University of Michigan, researchers are using an MRI scanner to photograph test 

subjects' brains as they take on different tasks.  

During a recent test, Daniel Weissman, the neuroscientist in charge of the experiment, explained that 

a man lying inside the scanner would be performing different tasks, depending on the color of two 

numbers he sees on a screen. 

"If the two digits are one color — say, red — the subject decides which digit is numerically larger," 

Weissman said. "On the other hand, if the digits are a different color — say green — then the subject 

decides which digit is actually printed in a larger font size." 
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The tests can be tricky — which is the point. After an attempt, the technician told the test subject, 

"OK, do the same thing, except try to go faster this time." 

MRI studies like this one, Weissman said, have shown that when the man in the scanner sees green, 

his brain has to pause before responding — to round up all the information it has about the green 

task.  

When the man sees red, his brain pauses again — to push aside information about the green task 

and replace it with information about the red task.  

If the tasks were simpler, they might not require this sort of full-throttle switching. But, Weissman 

said, even simple tasks can overwhelm the brain when we try to do several at once. 

"If I'm out on a street corner and I'm looking for one friend who's wearing a red scarf, I might be able 

to pick out that friend," Weissman said. 

"But if I'm looking for a friend who's wearing a red scarf on one street corner, and in the middle of 

the street I'm looking for another friend who's wearing a blue scarf — and on the other side of the 

street I'm looking for a friend wearing a green scarf — at some point, I can only divide my attention 

so much, and I begin to have trouble." 

So the brain starts switching. Scan for red. Switch. Scan for blue. Switch. Scan for green. Switch. 

The part of the brain that does this is called the "executive system." It's a bit like one of those cartoon 

conductors telling the orchestra: louder, softer, faster, slower. You come in here. You be quiet for a 

few measures.  

The conductor in our heads lives in the brain's frontal lobes, basically above our eyes.  

"Executive processes allow us to make plans for our future behaviors," Weissman said. "They allow us 

to exert some sort of voluntary control over our behavior." 

The executive system also helps us achieve a goal by ignoring distractions. 

"For example, if we're performing a task where we want to watch TV and ignore voices that are 

coming from, say, our children nearby," Weissman said, "our frontal region brain may configure the 

brain to prioritize visual information and dampen down auditory information." 

And the brain's executive will keep us in that mode until we hear, say, one of our children screaming. 

"These are the things that make us the most human," Weissman said. "We are not like jellyfish — it's 

not like when you poke us, we always do the same thing." 

A Role In Evolution 

Humans are also not like cats, or dogs, or even apes, when it comes to controlling how our brain 

responds, and what it responds to. Weissman says this skill probably evolved to help humans — who 

are pretty vulnerable, physically — to do things like hunt animals that are bigger and stronger. 
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"As hunters, you know, people had to hunt something, and keep track of where their friends were," 

Weissman said. "You've got to think about, 'What is that tiger going to do?' you know, and, 'I've got 

my group of friends' — and surround the tiger." 

Weissman says that keeping track of all those things wouldn't be possible without the executive 

system in our frontal lobes. 

 

Still, Weissman said, "There are lots of animals in the world that hunt without these increased 

abilities. So I wouldn't say that to hunt you have to have a lot of frontal development.  

"But on the other hand, it helps. That's why humans have become dominant on the planet." 

Dominant — and, perhaps, too confident in our own skill. Studies show that we frequently 

overestimate our ability to handle multiple tasks. 

For early humans, that sort of miscalculation could have meant becoming a tiger's lunch. These days, 

the consequences are more likely to be stress, a blunder — or maybe a car crash. 
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Nasıl karar veririz5 

Gün içerisinde aldığınız kararları bir düşünün. Kıyafet ve yemek seçiminden yapılacak işlerin sıraya 

konmasına, dolmuşa mı binsem otobüse mi, çay mı içsem kahve mi gibi sorulara verdiğimiz yanıtlara 

kadar, gün boyu verdiğimiz kararların listesini yapsak binlerce satır tutar. Çoğu kararı birkaç saniye 

içinde veriyoruz. Ya insan ilişkilerinde davranışlarımızı belirlerken, söyleyeceğimiz kelimeleri seçerken 

verdiğimiz, mili saniyede gerçekleşen kararlar? Tüketici olarak onlarca seçenek arasından yaptığımız 

tercihler? Bir de tabii iş ve eş seçimi gibi daha uzun dönemde verdiğimiz hayati kararlar var. Ama 

herhalde hiçbiri bir komutanın savaşın kritik bir anında verdiği, ülkelerin geleceğini etkileyen ve bazen 

saniyeler içinde verilmesi gereken karar kadar zor değildir. 

Peki, bilim insanları “nasıl doğru karar veririz” sorusuna cevap olarak bir reçete sunuyor mu?  

Doğru kararı vermek için duygularımızı bir kenara atıp akılcı mı davranmalıyız? 

Hangi durumlarda duygularımıza ve sezgilerimize güvenebiliriz? 

Beynimizin nörolojik karar mekanizmasını çözmek neden zor? 

Bu zorluklar aşılırsa yukarıdaki soruları cevaplamak kolaylaşacak mı? 

Yanlış hesap Bağdat’tan döner misali, bir gün beynimizde ilerleyen, yanlış kararla neticelenecek bilgi 
akışının bir nörondan geri döndürülüşüne şahit olacak mıyız? 

 

 

 

Yukarıdaki sorular nöroloji, ekonomi, psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar bilimleri ve yapay zekâ gibi 

birçok disiplinin kesişim noktasında. Ancak her bir disiplinin odaklandığı soru farklı. Ekonomistler 

tüketici davranışlarını ve aldığımız ekonomik kararları incelerken, psikologlar kişisel kararlarımız, 

bilgisayar bilimcileri ise kavramsal kararlarımız üzerinde yoğunlaşıyor. Nörologlar ise aldığımız ne 

çeşit bir karar olursa olsun, karar verirken beynimizde neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Sanki 

beynimizde sürekli düğmelere basılıyor ve biz de çıkan komuta göre harekete geçiyoruz. Karar 

anından önce, yani beynimizde düğmeye basılmadan önce sinir hücreleri (nöronlar) arasındaki 

iletişimin nasıl olduğunu görüntülemeye çalışan nörologlar bunun için değişik yaklaşımlar ve 

teknolojiler kullanıyor. 

                                                             
5 Bilim Teknik, Ocak 2012 
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Tramvay ikilemi 

Bir tramvay yolunun yakınlarındasınız. Derken uzaktan yaklaşan tramvayın sesini duyuyorsunuz. Bir 

bakıyorsunuz ki tramvay yolunun üzerinde ellerinde aletler olan beş işçi. Ama çok geç, işçiler 

toparlanıp kalkana kadar tramvay onları çoktan ezip geçmiş olacak. Birden makası kontrol eden 

kolun tam yanınızda olduğunu görüyorsunuz. İkilem bu ya, diğer yolun üzerinde de biri olduğunu fark 

ediyorsunuz. Ne yapardınız? Kolu çekip beş kişinin hayatını kurtarmak için tramvayı o bir kişinin 

üzerine yönlendirir miydiniz? 

Senaryoyu biraz değiştirelim. Bu sefer tramvay yolunun üzerindeki üst geçittesiniz. Tramvay yine beş 

kişinin üzerine doğru ilerliyor. Yanınızda bu trajik duruma sizinle birlikte şahit olan cüsseli bir adam 

var. Biliyorsunuz ki adamı köprüden iterseniz o iri cüssesiyle yolu tamamen tıkayacak ve beş kişinin 

hayatı kurtulacak. Bu durumda kararınız ne olurdu? 

Felsefeci Philippa Foot ve Judith Jarvis’in ortaya attığı “tramvay ikilemi” sonuçlar açısından aynı olsa 

da duygular işin içine girdiğinde insanoğlunun nasıl farklı karar verdiğini gösteren etkili bir örnek. Bu 

sorulara muhatap olan birçok kişi birinci senaryonun sonundaki soruya olumlu yanıt verirken ikinci 

senaryodakine olumsuz cevap veriyor. Hemen belirtelim, azınlıkta kalsalar da “beş kişinin hayatını 

kurtaracak şekilde davranır ve adamı köprüden iterdim” diyerek faydacı yaklaşımı elden 

bırakmayanlar her zaman oluyor. Faydacılık, en fazla faydayı sağlayan seçeneği seçtiğimizde doğru 

hareket etmiş olacağımızı savunan felsefi bir akım. Yine de birçoğumuz için ikinci durumda faydacı 

davranmak ahlaki değil. Sonuçlar açısından her iki durum da aynı, ancak birçok felsefeciye göre iyi bir 

amaç için de olsa kötülük yapılamaz. 
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Tramvay ikilemindeki sorular yöneltildiğindeki beyin aktiviteleri ölçülen denekler birinci senaryoyu 

düşünürken dorsolateral prefrontal kortekslerinin ön bölgelerinde hareket görülüyor. Duyguların 

daha çok dâhil olduğu ve faydacı yargılar veremediğimiz ikinci senaryoda ise cingulate korteksin ön 

bölgesinde etkinlik artıyor ki bu bölge beynimizin yanıt çatışması yaşadığımız durumlarla 

ilişkilendirilen bölgesi.  

Beynin karar mekanizmasını çözmek neden zor? 

Muhakeme ve karar verme mekanizmalarımızı anlamada beyin taramaları ve hayvan deneylerinin ön 

plana çıktığını görüyoruz. Beynimizde görme, işitme, hareket gibi fiziksel faaliyetleri kontrol eden 

özelleşmiş bölgeler olmasından yola çıkarak hafıza, karar verme, algılama gibi zihinsel faaliyetlere 

ayrılmış bölgeler olup olmadığını belirlemek öncelikli. Araştırmalar karar alma sürecinde prefrontal 

korteksin ön plana çıktığını ve etkin olduğunu gösteriyor. Yine de akıl yürütme ve karar 

mekanizmalarını, prefrontal kortekste elektrik titreşimlerine indirgemek o kadar kolay değil. 

Her şeyden önce, beynimizde belli işlevler belli merkezlerle ilişkilendirilse de beynin bir bütün olarak 

çalışmakta olduğunu unutmamak gerekiyor. Hele de söz konusu karar vermek gibi karmaşık bir işlev 

ise. Karar verme işlevini hafıza, algı ve motor fonksiyonlarından ayrı düşünebilir miyiz? Geçmiş 

deneyimlerimizin ve algımızın kararlarımız üzerinde büyük etkisi var. Dahası bazen mantığımızla, 

bazen duygularımızla ama çoğu zaman her ikisini de kullanarak karar veriyoruz. Durum böyle iken, 

karar verirken mantıkla ilişkilendirildiği için sadece beynin sağ yarı küresini ya da duygularımızla 

ilişkilendirildiği için sadece beynin sol yarı küresini kullanıyoruz diyebilir miyiz? Nasıl karar verdiğimizi 

anlamak için beynimizin karar, mantık, duygu, hafıza, algı ve motor fonksiyonlarından sorumlu 

merkezlerinin birbirleriyle ilgisini, nasıl uyum içinde çalıştıklarını anlamamız gerekiyor. Aynı anda 

birçok beyin bölgesini gözlemlemek teknik zorlukları beraberinde getiriyor. 

En az bunlar kadar önemli bir başka konu ise bilginin beyinde nasıl iletildiği konusu. Karar verirken 

göz önünde bulundurduğumuz birçok değişken beynimizde nasıl temsil ediliyor, bilgi nörondan 

nörona geçerken nasıl bir dönüşüme uğruyor, birçok bilgi parçası nasıl bir araya gelip ortak bir karar 

çıkıyor? Bu soruların hiçbirinin cevabı maalesef henüz bilinmiyor. Nörobilimlerin teknik zorluklarına 

değinen Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesinden Daniel Salzman şöyle diyor: “Diyelim ki bir grup 

nöron bir sinyal yolluyor, bir grup nöron da zıt etki yapacak başka bir sinyal yolluyor. Elimizdeki 

teknoloji bunu tespit etmek için yeterli değil. Örneğin herhangi bir fiziksel ya da zihinsel aktivite 

sırasında beynin fonksiyonlarını incelemek için kullanılan tekniklerden biri olan fMRI’da (fonksiyonel 

Manyetik Rezonans Görüntüleme) nöronların her birine değil binlercesine birlikte bakılıyor. Üstelik 

zamandaki çözünürlük de alandaki çözünürlük kadar mükemmel değil. Binlerce nöronun her 

milisaniyede nasıl davrandığı değil, örneğin bir saniye içindeki toplam hareketliliği incelenebiliyor”. 

Karar vermede ödül ve riskin rolü 

Bu konudaki araştırmalardan biri New York üniversitesi Sinir Bilimleri Merkezinde öğretim üyesi Bijan 

Pesaran’ın Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden meslektaşlarıyla yaptığı 2008 tarihli bir çalışma. 

Araştırmada, birkaç seçenek içinden seçim yapan ve tercihine koluyla uzanan maymunların beyninde 

harekete geçen iki bölge arasındaki elektriksel iletişim inceleniyor. Asıl amaç frontal korteksteki 

(frontal beyin kabuğu) cisme uzanma planı yaparken sinyal verdiğine inanılan PMd (sırt premotor) 

bölgesi ile parietal korteksteki uzanma eylemi sırasında dâhil olduğu düşünülen PRR (parietal reach 

region) denen bölge arasındaki sinirsel devreyi anlamak. 
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Denek olarak kullanılan ve sözünü ettiğimiz beyin bölgeleri üzerine elektrot yerleştirilen maymunlar, 

bilgisayar ekranında beliren üç şekle belli bir sıra ile uzanıyor. Şekillere doğru sırada dokunduklarında 

çok sevdikleri elma suyu ile mükâfatlandırılıyor, ödüle ulaşmak için doğru sırayı keşfetmeye çalışan 

maymunlar, ekrandaki üç şeklin farklı olduğu durumda sırayı birkaç denemeden sonra anlıyor. Tüm 

şekillerin yuvarlak olduğu ve karar vermekte daha çok zorlandıkları durumda ise PMd ve PRR 

bölgeleri arasında daha yoğun ve uyumlu bir iletişim olduğu gözleniyor. İlginç olan, bu deneyin 

biyoelektriksel uyarının PMd’den PRR’a doğru gerçekleştiği fikrini desteklememesi. Zira deneyde ne 

karar vermede daha etkin olduğu düşünülen PMd, PRRa göre daha aktif görünüyor ne de ilk uyarı 

PMd’den başlıyor. Her iki bölgedeki hareketliliğin birbirini karşılıklı etkilediği gözleniyor. Bu ve bunun 

gibi deneylerden elde edilen yüzlerce sonucu birleştirilerek “beynimizin karar mekanizması böyle 

işliyor” demek için daha çok erken. Ancak ödül kavramını çalışmalarına 10-15 sene önce alan 

nörologların kat ettiği mesafeyi de göz ardı etmeyelim. Beynimizde ödül sinyalinin verilmesinde 

dopamin denen kimyasal maddenin merkezi bir rol oynadığını ve nöronlar arasındaki bağlantı 

bölgeleri olan sinapslarda değişimlere neden olduğunu biliyoruz. 

 

 

Volkanlılar için hayat zor 

Yersiz cesaretleri, her ne kadar Baba Shiv’in bahis oyununda kazançlı çıkmalarını sağlasa da 

Volkanlılar bu cesareti her zaman göstermiyor. Klinik deneylerde, beyinlerindeki duygusal devre 

hasara uğramış ve korku, pişmanlık, utanma gibi bizlere rehberlik eden bazı yetileri kaybetmiş 

insanlann, hatalarından ders çıkaramadığı, davranışsal bozukluklar gösterdiği ve benzer tercihler 

sunulduğunda karar vermekte zorlandığı gözlenmiş, örneğin kendilerine hediye olarak sunulan bir 

kalem ile bir cüzdan arasında tercih yapmaları istendiğinde bir türlü karar veremiyor, saatlerce 

düşünüyor, hatta ertesi gün tercihlerini değiştirip değiştiremeyeceklerini soruyorlar. Kararsızlık 

anında kısa yol tuşu işlevi gören duyguların yokluğu ne garip sonuçlar doğuruyor. 
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Bilinçaltı kararlarımız 

Bilinçli kararlar verirken konuyu ölçüp biçiyor, her yönüyle ele alıp kafamızda hatta bazen kâğıt 

üzerinde artıların eksilerin listesini yapıyoruz. Bilinçsizce verdiğimizi zannettiğimiz kararlarda ise 

bilinçaltımız devreye giriyor. Sezgilerimiz ve duygularımız bilinçaltımızdan nelerin daha önemi olduğu, 

hangi hususlara odaklanmamız gerektiği konusunda bize yardımcı oluyor. 

Özellikle bireysel çıkarlarımız söz konusu olduğunda bir veya daha fazla standart belirliyor ve 

seçenekleri beklenti sınırımız diyebileceğimiz bu standartlar ile karşılaştırıyoruz. 

 “Tatmin eden sezgi” kararımızı daha fazla geciktirmek istemediğimiz durumlarda beklentilerimizi 

karşılayan ya da beklentilerimizi aşan ilk seçeneği seçmemize yardımcı oluyor. 

 “Tanıma sezgisi” daha çok, seçenekler hakkında fazla bilgimiz olmadığı zamanlarda kullandığımız, 

daha tanıdık olduğumuz seçeneği tercih etmemizle neticelenen bir sezgi. 

 “Onaylama yanlılığı“ sezgisel yanlılıklarımızdan bir diğeri. İnandığımız doğruları tasdik eden 

seçeneği seçme eğilimindeyiz. 

 Ödül ve risk de kararlarımızı etkiliyor. Riskli durumlarda çekingen davranıyor, kısa dönemde gelecek 

küçük bir ödülü çok sonra gelecek büyük bir ödüle tercih ediyoruz. 

Karar verirken farkında olmadan devreye giren talihsiz bir alışkanlığımız da var. Sezgisel 

yanlılıklarımızdan birini ortaya koyan bu alışkanlığımız, rastgele bağlantılar üzerinden karar vermek. 

Aklında büyük bir sayı tutması istenen kişilere sonrasında bir ürün gösterilip fiyatını tahmin etmeleri 

söyleniyor. Denekler yüksek fiyatlar söylüyor. Aynı deney başta küçük bir sayı tutan kişilerle 

tekrarlandığında ise fiyat tahminleri tutulan küçük sayılara daha yakın bir sayı aralığında oluyor. 

Akılda tutulan sayı ile ürünün fiyatı arasında bir bağlantı olmasa da, deneklerin hemen hemen hepsi 

tuttukları sayıyı bir çapa gibi kullanıyor. Denize atılan çapanın geminin dalgalarla sürüklenmesine 

engel olması gibi, tutulan sayı da kişilerin fiyat tahminlerinin daha farklı bir fiyat aralığına 

sürüklenmesini engelliyor. 2002 Ekonomik Nobel Ödülü sahibi psikolog Daniel Kahneman ve bilişsel 

bilimci Amos N. Tversky tarafından ortaya atılan bu olgu literatürde “demirleme etkisi” olarak 

biliniyor. 

MIT’de beyin ve bilişsel bilimler öğretim üyesi Laura Schulz’a göre kişisel kapasitemizin üstünde 

olduğu için karar vermekte zorlandığımız durumlarda zeki bir seçim yapıyor, bir öğrencinin 

öğretmeninin yaptığı bir seçimi takip etmesi gibi, kararına güvendiğimiz birinin davranışını 

kopyalıyoruz. 
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Var mısın? Yok musun? 

Ödül ve risk kavramlarını nörologlardan çok daha önce kullanmaya başlayan, bu kavramlara 

kuramlarında yer veren bilim insanları psikologlar ve ekonomistler olmuş, ödül ve riskin insanların 

kararlarını nasıl etkilediği davranışsal ekonomi dalında yapılan deneylerle de incelenmiş. Bu konuda 

yapılan araştırmalardan biri Baba Shiv’e ait. Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesinde Stratejik 

Pazarlama Bölümü başkanı olan Baba Shiv bir grup sağlıklı ve bir grup kaza ya da hastalık sonucu 

beyinlerinin duygusal devresi hasara uğramış katılımcıyla bir bahis oyunu oynuyor. Her katılımcı 

elindeki 20 dolar ile 20 defa yazı tura atacak. Bilemezse 1 dolar kaybedecek, ama bilirse 2,5 dolar 

kazanacak. Tabi katılımcıların kazanmak ya da kaybetmek için her seferinde bahse girmeleri 

gerekiyor. Deneye katılan sağlıklı katılımcılar kaybetme korkusuyla bahislerden birkaçına girmiyor ve 

sonuçta oyunu ortalama 22,80 dolar ile bitiriyorlar. Kaybetme korkumuzun kazanma hevesimizden 

daha güçlü olduğunu ortaya koyan bu deneyi ilginç yapan, hasta denekler. Hastalar her seferinde 

korkusuzca bahse giriyor ve sonuçta ortalama 25,70 dolar kazanıyorlar. Baba Shiv’in Uzay Yolu 

dizisinin “duygusuz” Mr. Spock’undan esinlenerek “Volkanlı” ismini verdiği bu hastalar duygusallıktan 

uzak akılla davranış modeli sergiliyor ve sonuçta kazançlı çıkıyorlar. 

 

Nöroekonomide duygusal gelgitler 

Ekonomistlerin “insan seçeneklerini tartar, her birinin değerini ve olasılığını dikkate alarak en yüksek 

faydayı sağlayanı belirler ve onu seçer” şeklinde özetlediği akılcı davranış biçimi insanoğlu için her 

koşulda geçerli bir şey değil. Karar alırken sezgilerimizi ve duygularımızı en az mantığımız kadar 

kullanıyoruz. Plato’dan Descartes’a kadar birçok felsefeci de duyguların aklın düşmanı olduğuna ve 

doğru karar vermek için duygusallıktan uzak durmak gerektiğine inanır. Bu konuda tarih boyunca 

zigzaglar çizen ekonomistler ise 1930’lardan önce kuramlarında psikolojik etkenlere yer vermişler. 

Daha sonra, biraz da doğa bilimlerindeki kesinliği yakalayabilmek için, kuramlarını matematiksel bir 

tabana oturtmak istemiş ve hep rasyonel kararlar verirlerse insanların tercihlerinin sabitleşeceği ve 

bu tercihlerin matematik formüllerle ifadesinin kolaylaşacağı düşüncesiyle akılcı bir yaklaşım 

benimsemişler. 20. yüzyılda baskın hale gelen bu yaklaşımın şimdilerde yerini tekrar psikolojik 

faktörlerin ve insan davranışlarındaki belirsizliğin formüllerde bir şekilde yer aldığı, karmaşık 

kuramlara bıraktığını görüyoruz. Artık akademi dünyasında, doğru karar vermede duygu ve 

sezgilerimizin vazgeçilmez olduğu ve yapıcı rol oynadığı üzerinde duruluyor. 
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Değişkenler çoğaldığında… Mantığınla değerlendir, sezgilerinle karar ver 

Son yıllarda yapılan araştırmalar duygularımızın basit tercihlerden ziyade bir sürü değişkenin devrede 

olduğu, daha karmaşık durumlarda daha da önem kazandığını gösteriyor. John Lehrer Karar Anı 

adıyla Türkçeye çevrilen kitabında araştırmacıların bu durumu zor bilişsel görevler söz konusu 

olduğunda ön plana çıkan bilinçaltımıza bağladığını belirtiyor. Tek bir anda bilinçli olarak 4 bitten 

fazla bilgiyi işleyemiyoruz, ama bilinçaltımız çok daha fazla bilgiyle başa çıkabiliyor. Bu açıklamayı 

destekleyen ve “seçenekler arasında boğulduğumuzda ne yapıyoruz ve ne yapmalıyız” sorusunu 

cevaplamaya çalışan akademik araştırmalardan biri de Ap Dijksterhuis’un 2006 tarihli çalışması. 

Science’ta yayımlanan çalışmada ikinci el otomobil almak isteyen müşterilere dört farklı seçenek 

sunuluyor. Her araç kilometresi, modeli, genişliği ve vites sistemi olmak üzere dört farklı kategoride 

değerlendiriliyor. Toplam 16 bilgi parçasına sahip müşterilerden birkaç dakika düşünmeleri ve karar 

vermeleri isteniyor. Müşterilerin % 50’den fazlası en iyi otomobili seçiyor. Dijksterhuis ve ekibi ikinci 

bir grup müşteriye yine her otomobil hakkında bilgi veriyor. Yalnız bu sefer müşterilerin dikkatini 

kelime oyunlarıyla dağıtıyor ve sonra aniden seçim yapmalarını istiyorlar. Eldeki bilgileri bilinçli 

şekilde değerlendirmeleri kelime oyunlarıyla engellenen müşteriler beklendiği gibi çok daha kötü 

seçimler yapıyor. 

Başka bir deneyde bu sefer müşterilere her otomobil hakkında 12 farklı bilgi sunuluyor. Toplam 48 

bilgi parçasını analiz eden ve karar vermeleri için daha uzun süre tanınan müşterilerin %25’inden azı 

ideal otomobili seçebiliyor. Müşteriler rastgele seçim yapsaydı daha iyi bir performans 

gösterebilirlerdi diyen araştırmacılar deneyi başka bir müşteri grubuyla tekrarlıyor. Ama bu sefer ilk 

deneyde olduğu gibi müşterilerin dikkati dağıtılıyor, ellerindeki bilgileri yeteri kadar analiz ettikleri 

söylenip ara vermeleri isteniyor. Birkaç dakikalık aradan sonra müşterilere tercihleri soruluyor. Bu 

sefer ideal otomobili bulanların oranı %60. Başka araştırmacılar tarafından ev, yazlık ev ve mobilya 

almak isteyen müşterilerle gerçekleştirilen ve benzer sonuçlara ulaşan deneyler var. 

Siz bu deneylerden ne sonuç çıkardınız bilemiyoruz, ama bizce göz önüne almamız gereken birçok 

değişken varsa mantığımızla bir değerlendirme yapmalı, ancak sonuçta sezgilerimizle karar 

vermeliyiz sonucu çıkıyor. Kısacası işin içinden çıkamadığınız zaman derin bir nefes alın, bir mola verin 

ve içinizdeki sesi dinleyin. Belki de bu araştırmalar bilinçaltımızın ve duygularımızın da kendine göre 

bir mantığı olduğuna işaret ediyordur. Doğru seçimin mantık ve olasılıklar üzerinden giderek optimal 

seçeneği bulmak mı yoksa bizi iyi hissettireni seçmek mi olduğu da ayrıca tartışılır. 
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Warnkk Üniversitesi’nden psikolog Gordon Brown önümüzdeki seçenekleri ikili karşılaştırmalar ile 

derecelendirdiğimizi ve bunun için sıkça ‘örneklendirme ile karar verme’ yöntemini kullandığımızı 

belirtiyor, örneğin bir çay bahçesinde 5 TL olan bir bardak çayın fiyatını, önceden gittiğimiz benzer 

çay bahçelerinde ödediğimiz miktar ile karşılaştırıp pahalı kategorisine koyuyor ve kararımızı buna 

göre veriyoruz. 

Basitleştir, sonra karar ver 

Bazen gündelik, basit kararlar bile öyle çok yönlü olabiliyor ki beynimiz tüm bilgileri işleyemiyor ve bir 

şekilde bazı bilgileri göz ardı edip konuyu basitleştirmemiz gerekiyor. 

Alman psikolog Gerd Gigerenzer topu yakalamaya çalışan futbolcu örneğini veriyor. Futbolcunun 

topun yörüngesini tahmin etmek ve en doğru noktaya doğru koşmak için kafasında topun hızını, 

uzaklığını ve açısını hesaba katarak bir dizi matematiksel denklem çözmesi gerekiyor. Ancak biliyoruz 

ki futbolcuların hiçbiri böyle yapmıyor. Futbolcu bu bilgilerin hepsini göz ardı ediyor ve sezgilerini 

dinleyerek bir tek bilgiye odaklanıyor. Gözü ile top arasındaki açı. Top en yüksek noktada iken topa 

gözünü dikiyor ve bu açı hep sabit kalacak şekilde koşuyor. 

Çikolatalı pasta mı, meyve salatası mı? 

İçinde bulunduğumuz zihinsel, fiziksel ve duygusal durumumuz kararımızı etkiliyor. Baba Shiv ve 

Alexander Fedorikhin bunu basit bir deneyle ortaya koyuyor. Bir grup denekten akıllarında 7 

basamaklı, bir diğer gruptan ise 1 basamaklı bir sayı tutmaları isteniyor. Hemen sonrasında çikolatalı 

pasta ile meyve salatası arasında seçim yapmaları istenen deneklerden 1 basamaklı sayıyı 

ezberleyenlerin çok büyük oranda meyve salatasını tercih ettiği, diğerlerinin pastadan yana seçim 

yaptığı gözlemleniyor. Bilim insanları bunu, daha ağır zihinsel aktivite yapanların beyin güçleri 

azaldığı için pastanın cazibesine karşı koymakta zorlanmalarına bağlıyor. Literatüre “karar 

yorgunluğu” olarak geçen yorgunluk çeşidini duymuş muydunuz? İşleri sürekli karar vermek olan 

hâkimlerde görülüyor. İstatistikler hâkimlerin öğleden önce kefaletle tahliye kararı verdiği dava 

sayısının öğleden sonrakilere kıyasla 4 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. 
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Duygularına kulak vermek, sezgilerine kulak vermek, aklınla değerlendirmek. Karar verirken bu üç 

mekanizmaya da ihtiyaç duyarız.  

Olumsuz duyguların etkisi ile verilen kararlar çoğu zaman pişman eder. Özellikle korku ile hareket 

ettiğimizde, duygusal tepkiler bize endişelerimiz hakkında, kendimiz hakkında yol gösterebilir ama 

bizi yönetebilecek bir mekanizma değildir.  

Genel kural bir karar a ve b arasındaysa, a'nın da b'nin de sonucunu hesaplayabildiğimizde aklımızla 

kararı vermektir. Sonuçları hesaplamak aklımızla ulaşamayacağımız kadar zorsa sezgilerimize 

güvenmek zorunda kalırız.  

Your intuition is your guarding angel. Your fears are your demons. 

Sezgi bilimsel anlamda pozitif olarak tanımlanabilen bir olgudur: 

“Nonverbal information from the right hemisphere continuously streams toward the left hemisphere.  

Out of necessity, the left hemisphere blocks most of this information, much as one blocks a multitude 

of internal and external distractions in order to concentrate and read this post. Intuition, then, is 

hypothesized to be what we experience when right hemisphere images, memories, associations to 

similar experiences from the past slip by the left hemisphere blocks and contribute to the analysis of 

our current situation. Since we have not consciously called up this information, we do not 

immediately recognize its relevance”. 6 

Beyninin görsel mekanizması hızlı çalışan bireyler matematik hesaplarını bile geometriye, üç boyutlu 

gözde canlandırmaya dökerek, kesin sonuçlara ulaşmasalar bile, karşılaştırma yapmaları için yeterli 

olacak sonuçlara ulaşabilirler. 

Bu tıpkı bilgisayarlarda grafik işleme birimine (GPU) benziyor. GPU’lar özel görevlere yönelik işlemleri 

buna uygun bir yapıyla ana işlemci biriminden hızlı yaparlar, görsel işlemlerin paralel işlemeye uygun 

olmasından faydalanacak salkım yapılı bir mimarileri vardır. Beynin görsel bilgiyi işleyen bölümü de 

bilgiyi görsel ifadelere, sembollere çevirerek daha hızlı işleyebilir. Bu durum aynı zamanda örüntü 

tanıma (pattern recognition) için de kullanılabilir. 

Beynin sağ kısmından sol kısma aktarılan bu sözlü olmayan bilgilerin etkisiyle görüldüğü, bize 

gösterildiği düşünülen, ulvi, doğaüstü kaynaklardan geldiği düşünülen şeyler aslında kendi 

beynimizden ve onun evrim boyunca aldığı şekilden başka bir kaynağı olmayan imgelerdir. 

Burada daha önce söz ettiğimiz “kontrol” ihtiyacı devreye giriyor. Sezgilerimiz yönlendirilebiliyor. 

Sezgilerimiz evrimsel gelişimimizde sağ kalmak için şart olduğunu düşündüğümüz koşullanmış 

tepkileri kolay terk etmiyor. Sezgilerimiz topluma faydalı ve uyumlu olmayı sağ kalmak için bir 

gereklilik olarak görme sonucu bireyin içinde büyüdüğü toplumsal düzenin artık geçerli olmayan 

kurallarının artıklarından zor kurtulabiliyor. Bu durum bireyin kendi karar mekanizmasına güvensizliği 

durumunu ortaya çıkartıyor.  

                                                             
6 http://www.psychologytoday.com/blog/everybody-marries-the-wrong-person/201006/bad-advice-

follow-your-heart 
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Hür irade 

Seçimden söz ederken hür iradenin varlığını sorgulamak kaçınılmaz. Bu aşamada "Priming" adı 

verilen koşullama yönteminden söz edebiliriz. Görüntü ile veya kelime seçimi ile şu anda konuşulan 

konudan önce oluşturulan fikir, şu anda konuşulan konu hakkındaki yargımızı etkiliyor. Cesaret, 

kahramanlık hikayeleri içeren bir film izledikten sonra birinin davranış şeklini değerlendirirken cesur 

olarak tanımlamaya daha yakın olmak gibi. Priming etkisinin kelimeler ve görüntülerle sınırlı 

olmaması, sıcaklık-soğukluk gibi ortam koşullarının da verilen karar üzerinde etkili olması durumu 

daha da karmaşık hale getiriyor. Konuyla ilgili yapılan bir deneyde iş görüşmesine girmeden önce 

sıcak bir bardağı tutması istenen patron adayları kısa bir konuşma yapan bir çalışan adayına sıcak 

duygular besleyip işe alacaklarını söylerken soğuk bir bardak tutan adaylar aynı konuşmayı yaptıkları 

aynı kişiyi muhtemelen işe almayacaklarını söylüyorlar. 7 

Kişilerin amaçlarına ulaşmaları için “nörolojik programlarını” keşfetmelerini ve en iyi şekilde 

kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışına dayanan NLP (neuro-

linguistic programming, algısal davranış kontrolü) yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik 

olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve 

geliştirme amaçlı bir yöntemdir. Vücudun fizik faaliyetleri ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri 

işleme tarzı, kullanılan dilin çevreyle kurulan iletişimi ve bunun etkinliğini düzenlemesi ile davranış 

kontrolüne dayanır. 

İnsanların eline 50 TL verip 30'unu geri aldığınızda, "istersen 20'yi al ve git, istersen rulet oynayalım, 

o 30'u geri kazanabilirsin" dediğinizde rulet oynuyorlar. İnsanlara 20 TL verip "istersen bununla rulet 

oynayabiliriz ve 30 daha kazanabilirsin veya 20'yi alıp gidebilirsin" dediğinizde 20'yi alıp gidiyorlar. 

Kaybetmek söz konusu olduğunda daha agresif kararlar alınıyor. X kazanmak için riske edilecek 

şeylerle X kaybetmemek için riskle edilecek şeyler aynı değil. Prospect theory ile açıklanan bu durum, 

mantıksız görünen kararların sebeplerinden. Bu normalde kabul edilmeyen riskin kabul edilmesine 

sebep olan durumlarda fMRI taramaları beynin aktif bölgesinin duygusal tepkiler veren amigdala 

(amygdala), yani eski dostumuz kertenkele beyin olduğunu gösteriyor (bir sonraki bölümde bu 

konuya dönülecek). Herkeste bu bölge aktifken, bir kısmında (deneyi yapanların yorumuna göre 

duygusal tepkisini kontrol etmeye çalışanlarda) tercih yapılan frontal lobe'da da yüksek aktivite 

olduğu, diğerlerinde bu aktivitenin sınırlı olduğu görülüyor.8  

Apophenia is the experience of seeing meaningful patterns or connections in random or 

meaningless data. 

Pareidolia is a psychological phenomenon involving a vague and random stimulus (often an image or 

sound) being perceived as significant, a form of apophenia. Common examples include seeing 

images of animals or faces in clouds, the man in the moon or the Moon rabbit, and hearing hidden 

messages on records when played in reverse. 

"This desire to find patterns in randomness is probably the biggest contributor to supernatural 

belief." (Darren Brown, Fear and Faith) 

 

                                                             
7
 BBC Horizon, 2008, How to make better decisions 

8 BBC Horizon, 2008, How to make better decisions 
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Yüz şekli aramaya yatkın bir patern arayışımız olduğu için yapraklarda insan suratı, koltuğunda 

kimsenin oturmadığı bir arabanın yan aynasındaki yansımalarda insan suratı görmeye meyilliyiz. 
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Evrimsel gelişimimizde sağ kalmak için şart olduğunu düşündüğümüz koşullanmış tepkilere güzel bir 

örnek güvercin batıl inanç deneyi (pigeon supersitition experiment). Hayatta kalabilmek için doğada 

olup biten olaylardaki şekilleri (pattern) yakalamaya programlıyız. Bu hafızayla edinilmiş bir yeti. Belli 

bir hareketi yapınca faydalı bir karşılığı yakalamaya programlıyız. Bu durum, yükseklik korkumuz vb. 

diğer güdülerimizin kaynağıdır. Ancak ileri derecede evrimleşmiş beynimiz çoğu zaman yanılıp yanlış 

pozitifleri (false positives) de yakalar. Bunları elemenin tek yolu deneysel gözlemdir, ancak bir çok 

gözlem tekrarlanabilecek kadar sık oluşmaz ve istatistik ve olasılık bilmeyen birey bu yanlış pozitiflere 

takılabilir, aynen B. F. Skinner'ın güvercin deneylerinde olduğu gibi. Rastgele veya belli aralıklarla 

yem verilen aç güvercinler o kadar kaptırır ki kendilerini, önlerine düşen yemin gelişini rastgele 

yaptıkları bir hareketle bağdaştırırlar ve bu hareketi tekrarlarlar. Bir sonraki rastgele zamanlanmış 

yem önlerine düşünce, yaptıkları hareket sayesinde olduğuna büsbütün kanaat getirirler. Aç oldukları 

için olsa gerek, hareket yapmadan bekleyip nasılsa yemlendiklerini gözlemledikleri için bu döngüden 

çıkamazlar. 

Deneklere karşı cinse ait iki resimden birini seçmeleri söyleniyor ve ardından seçtiği kart kendisine 

uzatılıp neden o kartı seçtiği soruluyor. Denek resme bakarak resimdeki kişinin saçının güzelliğinden, 

elmacık kemiklerinin çıkıklığından vs. söz ediyor. Fakat deneyin ilginç yanı arada basit bir kart 

numarası ile deneğe seçtiği değil beğenmediği kartın verilmesi. Denek kendisine verilen kartın seçtiği 

kart olduğuna inanınca bu seçiminden vazgeçmiyor ve hatta onu mantıklı açıklamalar bularak 

savunuyor. Hall-Johansson deneyi diye adlandırabileceğimiz bu durum, yaptığına inanılan seçime 

bağlı kalma etkisi, aslında farklı bir seçim yapılmış olsa da.9 

"BA" derken kaydedilen bir dudak görüntüsünün üstüne "FA" sesini koyduğumuzda gözlerimizin FA 

diyen bir dudak gördüğüne yemin edebiliriz. İşin komik yanı bu numaranın bildiğimizde bile işe 

yaraması.  Görüntüyü sesi kapatıp izlediğimizde BA dediğini görmemize rağmen sesi açınca yine FA 

dediğini görecek kadar hem de.10 

Cold reading’in (vücut diline dayalı gözlem ile karşısındakini okumak) birinci aşaması forer etkisidir 

(forer effect, barnum effect), yani insanların herkes için de geçerli olabilecek kadar geniş, belirsiz 

ifadeleri hiç farkına varmadan kendilerine özel görmeleri. Forer etkisi kullanılarak diğer aşamalara 

geçilir. Kişinin tepkileri gözlemlenip konuşmaya devam edilir. Örneğin “birini kaybetmişsiniz” diyerek 

deneğin yüz ifadesinden bunun doğru olup olmadığı anlaşılır, eğer doğru değilse denek bunu dile 

getirmeden önce “ya da çok sevdiğiniz birisi size çok uzak” denilerek devam edilir. 

Bu ve benzeri davranış biçimleri araştırmacılar tarafından iyi tanımlanmış durumdalar. Bunlar 

hakkında okuduğunuzda yeterli bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Fakat bu yöntemler çoğu zaman onları 

bilmenize rağmen işe yarıyorlar. Tıpkı ayna koyduğunuz odanın aslında genişlemediğini bilmenize 

rağmen kendinizi daha ferah bir ortamda hissetmeniz gibi. Kontrol edilmekten kendini korumak için 

günlük hayatta sürekli kendini tekrar eden örüntüler aramakla zihni meşgul etmek maliyetli. Hatta bu 

durumda anı algılamaya oldukça düşük bir işlem gücü, farkındalık ayırıp sezgileri zayıflayarak aslında 

insan yönlendirilmesi daha kolay bir hale gelebiliyor. Bu konularda okuyabilir, kendinizi 

geliştirebilirsiniz fakat sürekli korkunun etkisi ile bunların analizini yapan aklın özgür olması, etkin 

olması mümkün olmaz.  

                                                             
9
 BBC Horizon, 2008, How to make better decisions 

10 BBC Horizon, 2010, Is Seeing Believing 
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Optik illüzyonların sebebi beynin çalışma şekli. Örneğin11 yapay olarak ışıklandırılmış bir odadan her 

dışarı çıkışımızda: 

 

Beynimiz gözden yansıyan görüntüyü düzeltiyor ve böyle görüyoruz: 

 

Fakat dışarıdaki ışığın dalga boyu aslında farklı ve aslında görüntü buna daha yakın 

 

                                                             
11 BBC Horizon, 2011, Do You See What I See 
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Resme baktığınızda gökyüzü iki tarafta da aynı renk, yeryüzü iki tarafta da aynı renk: 

 

Bir dakika boyunca aşağıdaki resmin ortasındaki noktaya bakın: 

 

Tekrar dönüp üsttekine bakın. 

Bir dakika boyunca aşağıdaki resmin ortasındaki noktaya baktığınızda beyniniz sağ tarafta ve sol 

tarafta örneğin farklı ışık kaynağı sonucu farklı renk varmış gibi koşullanıyor. Tekrar dönüp üsttekine 

baktığınızda iki taraftaki renkleri farklı algıladığınızı görebiliyorsunuz.  

Renkler sabit kalacak şekilde adapte oluyoruz, farkında bile olmadan. Bu durum illüzyonlara yol 

açıyor. Algıladığımız renk beynin eseri, fiziksel gerçeklik değil. 

İllüzyonist bize gerçek yapımızı hatırlattığı için kıymetlidir. Topu üç kere havaya atar, dördüncüde 

topu atar gibi yaptığında topun elinden çıktığını görürüz. Sol elini arkasından çıkartıp topu aşağı 

doğru sallar ve durursa topun önce sağ elden yukarı çıktığını gördüğümüz için sol eline düştüğünü de 

görürüz. Görüntü beyinde oluşur. Gözlerden içeri süzülen ışık beynin oluşturduğu görüntü için sadece 

ipucudur. Beyin inandığını görür.12 

                                                             
12 BBC Horizon, 2010, Is Seeing Believing 
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Aynı şekilde alttaki resimde iki yüz farklı renkte gözüküyor. 

   

Fakat bunun sebebi beynin alttaki bölümün gölgede olduğunu düşünerek ayarlama yapması. Alt 

bölümdeki halka şeklinde kesilmiş bölümü kopartıp üste ekleyince aslında fiziksel anlamda aynı 

renkte oldukları görülebiliyor. Ama bunları bilmek algıda bir değişiklik yaratmıyor. 

Zihin gözünün açık olması “bazı çok önemli gerçeklerin farkında olarak bakmak” değil, önce 

düşünmek değil, önce bakarak görmek ve algılamaktır. Size öfkelendiği için bağırdığını 

düşündüğünüz, hiddet algıladığınız kişiye bakarken aklınızı değil, gözlerinizi kullanırsanız yüzündeki 

ifadenin utanç olduğunu, yaşanan durumun sizin hiddet görmeniz değil, onun utandığı konuda 

üstüne gitmenizden acı çekmeye tepki vermesi olduğunu anlayabilirsiniz. Yeter ki bazen karşıda 

gördüğünüzün sadece kafanızda oluşturduğunuz görüntü olduğunun farkına varın ve bundan arınıp 

gerçekten sadece bakın. 

“Empty your mind, be formless, shapeless – like water. Now you put water into a cup, it becomes the 

cup, you put water into a bottle, it becomes the bottle, you put it in a teapot, it becomes the teapot. 

Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.”  

(Bruce Lee) 

Tabi Bruce Lee, karşıdakine kendi tekniğinin üstünlüğünü ispat için çabalayan egonun eseri bir dövüş 

tarzına sahip olmamak, karşıdakinin şeklini almak, onun eksilerini ve artılarını görerek adapte olmak 

ve tarzsız olmayı öğrendiğinde bunu etki tepki şeklinde otomatik yapmaktan söz ediyor ama olsun. 

İlgileri arasında Zen Budizm, 1970'te sakatlandığında (ve doktorlar bir daha Kung Fu yapamayacağı 

söylediğinde) 6 ay yatağında yatarken okuduğu kitaplar arasında Krishnamurti de vardı, ilhamının 

kaynağını tahmin etmek zor değil. 

Düşünmemek, önce bakmak, zihni boşaltmak, dolu bir kabın yeni bir şeyi almaması, önce onu 

boşaltmak gerekmesi. Oldukça tanıdık mecazi anlatımlar. Ama tabi söylemekle olmuyor. Belki de 

beyin kimyasını değiştirecek şekilde kendimizi yeniden yaratmak gereklidir.  
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Kendini yeniden yaratmak  

tDCS, Transcranial direct-current stimulation  

Korku, endişe, öfke veya utanca teslim olduğunu hissettiğinde alnının sol tarafına bastıracağın bir 9 V 

pile ne dersin?  

Prefrontal Cortex'in elektrikle uyarılması durumunda dopamin ve serotonin salgısının arttığını, 

öğrenmenin kolaylaştığını ve hatta bu etkinin kalıcı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcut. 

İçinde yüzdüğü sıvının iletkenliği beynin kendisinden çok daha yüksek olduğu için yüzeydeki bölümler 

daha çok uyarılıyor. Dopamine,  amigdala'da yüksek miktarda bulunması, prefrontal cortex'te düşük 

miktarda bulunması şizorfreni ile ilişkilendirilen, eksikliği “dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu” 

ve “huzursuz bacak sendromu” ile ilişkilendirilen bir nörotransmiter, “iletişim sağlayıcı”. 

Her kırmızı ışık yandığında elektrik verilen hayvanın bir süre sonra sadece ışığı yakınca bile çarpılıyor 

gibi sarsılması, tef çalınırken kızgın zeminde yürütülen ayının bir süre sonra tef çalındığında bir o 

ayağını bir bu ayağını kaldırarak dans ediyor gibi gözükmesi mümkünse, neden belli durumlar altında 

elektrikle dışarıdan uyarılarak belli kimyasal değişimlere koşullanan beynin zamanla o durumlarla 

karşılaşınca elektrik verilmese de o kimyasal düzene gelmesi mümkün olmasın? 

Bunu yaparken bir yandan da nefesi kontrol altına alacağın bir egzersiz yapabilirsin. Mesela içinin 

yarısı serin su dolu bir şişeye bir delik açıp ufak bir boru sokabilirsin. Şişeden çektiğin nefes o 

borudan şişeye giren havanın soğuk suda serinlemesi ve serin havanın ciğerlerde daha derine 

çekilebilmesi ile güçlü bir nefes sağlayacaktır. Bunun yanında suyun fokurdama sesi yukarıdaki 

deneyde yanan kırmızı ışık gibi koşullanmış durumu çağıran bir uyaran olacaktır. 

Kendine elektrik vermek ve şişeden nefes almak gibi fikirler kulağına hoş gelmedi mi? Haliyle. Peki 

öyleyse, başka bir yöntem düşünelim. 

Homo Cannabis 

Çağımız insanı, bilinen evren tarihinde, kendi evriminin farkında olan tek canlı (Homo Evolutis - Juan 

Enriquez). İnsana yan etkileriyle zararlar vererek bazı konularda geriye götürürken bazı konularda da 

sınırlarının ötesine taşıyan kimyasalların kullanımı, evrimin farkında olan ilk canlının potansiyel 

gelecek senaryolarını denemesi ve deneyimlemesidir. Bunların içinde doğada da bulunan bir tanesi 

var ki konumuzla yakından ilgili. 

The cannabinoid (CB) system is a key neurochemical mediator of anxiety and fear learning in both 

animals and humans. The anxiolytic effects of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), the primary 

psychoactive ingredient in cannabis, are believed to be mediated through direct and selective 

agonism of CB1 receptors localized within the basolateral amygdala, a critical brain region for threat 

perception. However, little is known about the effects of THC on amygdala reactivity in humans. We 

used functional magnetic resonance imaging (fMRI) and a well validated task to probe amygdala 

responses to threat signals in 16 healthy, recreational cannabis users after a double-blind crossover 

administration of THC or placebo. We found that THC significantly reduced amygdala reactivity to 

social signals of threat but did not affect activity in primary visual and motor cortex. The current 

findings fit well with the notion that THC and other cannabinoids may have an anxiolytic role in 

central mechanisms of fear behaviors and provide a rationale for exploring novel therapeutic 

strategies that target the cannabinoid system for disorders of anxiety and social fear. 
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We found that a cannabinoid attenuated limbic reactivity to a social threat stimulus in humans. 

Using placebo-controlled THC administration and a well validated task to probe threat responses, we 

found that THC significantly reduced amygdala reactivity to faces conveying threat in recreational 

marijuana users. The THC-induced attenuation was specific to threatening (vs nonthreatening) 

stimuli and discretely localized to the amygdala; THC did not affect activity in visual and motor 

cortex. THC increased subjective reports of drug “high” and “feel drug” but did not affect task 

performance or induce nonspecific drug effects (e.g., subjective arousal, sedation, anxiety). Reduction 

of amygdala reactivity to social threat by THC, an exogenous cannabinoid, is consistent with our a 

priori hypothesis. The current findings fit well with the notion that THC and other cannabinoids may 

have an anxiolytic role in central mechanisms of fear behaviors.13 

THC’nin dengeleyicisi görevi gören CBD’yi de unutmamak lazım: Cannabidiol (CBD) is a cannabinoid 

found in cannabis. It is a major constituent of the plant, representing up to 40% in its extracts. 

Compared to THC, cannabidiol is non-psychoactive, and is considered to have a wider scope of 

medical applications than THC, including to epilepsy, multiple sclerosis spasms, anxiety disorders, 

schizophrenia, and nausea. 

Paralel işlemci kümelerinin tepesinde duran “thread dispatcher”. O an icin elzem olmayan, amaca 

hizmet etmeyen association’ları reject ederek paralel işlemin disorder'a dönüşmemesini sağlıyor. 

Fakat bunu yaparken alttaki bağımsız paralel işlemcilerden birinden gelen çağrışım ile ulaşılacak 

sonucun korkuları ile alakalı olacağını, egosuna ters olacağını hissettiği anlarda da “drop thread” 

komutunu veriyor. Çağrışımların baskılanması ilhamı öldürüyor. 

“Latent inhibition” tanıdık bir uyaranın dikkat çekmesinin yeni bir uyarana göre daha fazla zaman 

alması olarak açıklanabilir. Konsantre olduğumuz ve önemli olduğuna inandığımız bilgi dışındaki 

uyaranları bloke etme yeteneğine sahibiz. Peki korku ve endişenin etkisi altında etrafına yüksek 

duvarlar çeken insanların aşırı latent inhibition sergilediklerinden söz edilebilir mi? Bir iddia 

yaratıcılığın yüksek IQ ve düşük latent inhibition'ın eseri olması, latent inhibition düşük olduğunda 

çağrışımların serbestleştirilmesi ile uzaktan alakalı konulara bağ kurmanın ve ilham almanın imkanlı 

hale gelmesi14. Bu durum, görevi tehlike algısı olan kertenkele beyin tarafından endişeye 

yönlendirilmek suretiyle farklı alt görevlere bölünmeyen, endişeleri sonucu oluşmuş egosundan 

sıyrılarak tek görev (task) üzerinden ilerleyebilen bir beyinle ve rüya yeteneğini yöneten melatoninin 

artmasıyla birleşince ortaya oldukça karışık gözüken ve benzeri olmayan bir konsantrasyon çeşidi 

çıkıyor: Çağrışımlara, ilhamlara açık olacak şekilde duvarları indirmiş, detaylara odaklanan ama 

çalıştığı konu dışındaki konularla ilgili, normalde endişe ve korku tetikleyebilecek uyaranları duvarın 

dışında tutan, ilhamı görselleştiren bir odaklanma tarzı. Algının kapılarını aralamak.  

Kısa süreli hafızanın (short term memory) kısalması tampon (buffer) belleği küçültüyor. Bu durum da 

insanı o ana mahkûm ediyor. Aynı anda pek çok düşünceyi, görevi (thread) devam ettiremez hale 

getiriyor. Bu yeteneksizlendirilme yanında bir yetenek getiriyor, o ana ve tek bir işe odaklanma. Zira 

andan keyif alma isteği de yüksek olunca her zaman çalışan makine ile an arasındaki tercih andan 

yana kullanılıyor. Hafızanın çalışma şeklindeki değişiklik, ego’dan sıyrılmayı yanında getiriyor (Yöntem 

bölümünde bu konuya ayrıntılı olarak değinilecek). 

                                                             
13

 http://www.jneurosci.org/content/28/10/2313.long (the journal of neuroscience)  
14 BBC Horizon, 2010, What makes a genius 
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Beynin karmaşık yapısı içinde algının şeklini ve onu yeniden yaratmayı sadece prefrontal cortex ve 

orta beyin arasındaki dengeye, orta bölümün empati için çalışması ile korku temelli çalışmasına 

bağlayamayız. Sağ ve sol beyin yarıküreleri oldukça farklı yeteneklere sahipler. 

Intuition’ı iki yarıküre arasındaki kontrol dışı iletişimden kaynaklanan bir durum olarak tanımladık. 

Sonraki sayfalarda söz edilen “aha phenomenon” bir yarıkürede hasarın diğer yarıkürede 

yeteneklendirme ile sonuçlanabileceğini anlatıyor. 

Brain damage or temporary impairment in the left hemosphere may lead to changes in character or 

an improvement in intuitive capacity and perception, percieved as satori moments or psychic 

abilities. 

If the effect is temporary, you have the ability to be lefty when sober, righty when high, to maximise 

your potential. Belli bir yaşta (1515), gerçeklik algısının ve beyin yapısının oturmasından sonra. 

If it's permanent, you win some but lose some. 

 

now let's ask the other hemisphere... 

  

                                                             
15 BBC Horizon, 2009, Cannabis The Evil Weed 
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Dr. Eric Kandel on TED.com  

Dr. Eric Kandel describes the "aha phenomenon" and speculates on ways that humans and groups 

can think more creatively on TED.com 

Transcript: 

Leonardo, for one, spent a fair amount of time dissecting human cadavers because he wanted to 

know how the various bones related to one each other and how the muscles related to the bones. So 

he wanted to have a realistic understanding of the human anatomy because he was depicting real 

live people sitting, gesturing, walking, and he wanted to get this as absolutely correct as possible. 

In order to understand how the body functions, we need to know something about the anatomy of 

the body, it's sort of obvious.The more we want to depict the mind, the more it helps to understand 

the mind, and one way to understand the mind is to understanding the brain. So it is conceivable that 

as we get deeper and deeper insights into the mind, artists will get ideas about how combinations of 

stimuli affect, for example, emotional states that will allow them to depict those emotional states 

better. 

But in addition, we're beginning to get in very, very primitive terms, some insights into the nature of 

creativity. Hughling Jackson, the great neurologist in the 19th century, thought that the left 

hemisphere is involved in language. We know this is true. And the left hemisphere is primarily 

involved in logical processes, calculation, mathematics, rational thinking. The right hemisphere, he 

thought, is more involved with musicality, which is true. The sing-song in my language comes from 

the right hemisphere, the grammar and the articulation comes from my left hemisphere. Okay? So he 

thought that the right hemisphere is more involved in musicality in, you know, synthesis, putting 

things together and an aspect of creativity. And he felt that the two hemispheres inhibit one another. 

So if you have lesions of the left hemisphere, that removes the inhibitory constraint on the right 

hemisphere and frees up certain processes. And he found that certain kids that develop later in life, 

let's say, later in their teens, aphasia, a language difficulty; it freed up in them a musicality which 

they didn't have before. 

People have returned to that more recently in the analysis of a dementia called Frontotemporal 

Dementia. Frontotemporal Dementia is a dementia somewhat similar to Alzheimer's disease, it 

actually begins earlier, that primarily affects the temporal lobe of the brain and the front lobe of the 

brain. If it's only expressed on the left side, people with Frontotemporal Dementia begin to show 

creativity that they've never shown before. So if you were painting before, you might start, if you 

develop Frontotemporal Dementia on the left side, to use colors that you've never used before to try 

forms that you've never used before. If you never painted before, you might take up painting for the 

first time. So this is really quite unusual. 

There are also a group of people who have studied aspects of creativity. I can give you a problem that 

can be solved in one of two ways, systematically working your way through it or putting it together, 

take a guess, an Aha Phenomenon. And they found that when people do it in a sort of creative way, 

the Aha Phenomenon, there is a particular area in the right side of the brain that lights up. And they 

show this not only with imaging, but also with electrophysiological recording. 
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So this is really quite interesting. You have a number of sort of indirect, not the most compelling 

evidence in the world, the Aha Phenomenon is well-documented, but it's only a component of 

creativity. Number of suggestions, there are aspects of the right hemisphere that might be involved 

in creativity. But look, as we have been saying all along, we are at a very early stage in understanding 

higher mental processes, so it's amazing we know anything about creativity, but this is certainly -- we 

are heading into an era in which one can really get very, very good insights into it and the kinds of 

situations that lead to increased creativity... you know, is group think productive? Does it lead to 

great -- greater creativity or does it inhibit individual creativity? Lots of these questions are being 

explored, both from a social psychological and from a biological point of view. 

 

Jill Bolte Taylor on TED.com 

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One 

morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain 

functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered 

every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world 

and to one another. 

Transcript-- 

I grew up to study the brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder, 

schizophrenia. And as a sister and as a scientist, I wanted to understand, why is it that I can take my 

dreams, I can connect them to my reality, and I can make my dreams come true — what is it about 

my brother’s brain and his schizophrenia that he cannot connect his dreams to a common, shared 

reality, so they instead become delusions? 

So I dedicated my career to research into the severe mental illnesses. And I moved from my home 

state of Indiana to Boston where I was working in the lab of Dr. Francine Benes, in the Harvard 

Department of Psychiatry. And in the lab, we were asking the question, What are the biological 

differences between the brains of individuals who would be diagnosed as normal control, as 

compared to the brains of individuals diagnosed with schizophrenia, schizoaffective, or bipolar 

disorder? 

So we were essentially mapping the microcircuitry of the brain, which cells are communicating with 

which cells, with which chemicals, and then with what quantities of those chemicals. So there was a 

lot of meaning in my life because I was performing this kind of research during the day. But then in 

the evenings and on the weekends I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on 

Mental Illness.  

But on the morning of December 10 1996 I woke up to discover that I had a brain disorder of my own. 

A blood vessel exploded in the left half of my brain. And in the course of four hours I watched my 

brain completely deteriorate in its ability to process all information. On the morning of the 

hemorrhage I could not walk, talk, read, write or recall any of my life. I essentially became an infant 

in a woman’s body.  
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If you’ve ever seen a human brain, it’s obvious that the two hemispheres are completely separate 

from one another. And I have brought for you a real human brain. [Thanks.] So, this is a real human 

brain. This is the front of the brain, the back of the brain with a spinal cord hanging down, and this is 

how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it’s obvious that the 

two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand 

computers, our right hemisphere functions like a parallel processor. While our left hemisphere 

functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the 

corpus collosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two 

hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each hemisphere 

thinks about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different 

personalities. 

Our right hemisphere is all about this present moment. It’s all about right here right now. Our right 

hemisphere, it thinks in pictures and it learns kinesthetically through the movement of our bodies. 

Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems. And 

then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like. What this present 

moment smells like and tastes like, what it feels like and what it sounds like. I am an energy being 

connected to the energy all around me through the consciousness of my right hemisphere. We are 

energy beings connected to one another through the consciousness of our right hemispheres as one 

human family. And right here, right now, all we are brothers and sisters on this planet, here to make 

the world a better place. And in this moment we are perfect. We are whole. And we are beautiful.  

My left hemisphere is a very different place. Our left hemisphere thinks linearly and methodically. 

Our left hemisphere is all about the past, and it’s all about the future. Our left hemisphere is designed 

to take that enormous collage of the present moment. And start picking details and more details and 

more details about those details. It then categorizes and organizes all that information. Associates it 

with everything in the past we’ve ever learned and projects into the future all of our possibilities. And 

our left hemisphere thinks in language. It’s that ongoing brain chatter that connects me and my 

internal world to my external world. It’s that little voice that says to me, “Hey, you gotta remember 

to pick up bananas on your way home, and eat ‘em in the morning.” It’s that calculating intelligence 

that reminds me when I have to do my laundry. But perhaps most important, it’s that little voice that 

says to me, “I am. I am.” And as soon as my left hemisphere says to me “I am,” I become separate. I 

become a single solid individual separate from the energy flow around me and separate from you.  

And this was the portion of my brain that I lost on the morning of my stroke. 

On the morning of the stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye. And it was the kind of 

pain, caustic pain, that you get when you bite into ice cream. And it just gripped me and then it 

released me. Then it just gripped me and then released me. And it was very unusual for me to 

experience any kind of pain, so I thought OK, I’ll just start my normal routine. So I got up and I 

jumped onto my cardio glider, which is a full-body exercise machine. And I’m jamming away on this 

thing, and I’m realizing that my hands looked like primitive claws grasping onto the bar. I thought 

“that’s very peculiar” and I looked down at my body and I thought, “whoa, I’m a weird-looking 

thing.” And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of 

reality, where I’m the person on the machine having the experience, to some esoteric space where 

I’m witnessing myself having this experience.  
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And it was all every peculiar and my headache was just getting worse, so I get off the machine, and 

I’m walking across my living room floor, and I realize that everything inside of my body has slowed 

way down. And every step is very rigid and very deliberate. There’s no fluidity to my pace, and there’s 

this constriction in my area of perceptions so I’m just focused on internal systems. And I’m standing 

in my bathroom getting ready to step into the shower and I could actually hear the dialog inside of 

my body. I heard a little voice saying, “OK, you muscles, you gotta contract, you muscles you relax.” 

And I lost my balance and I’m propped up against the wall. And I look down at my arm and I realize 

that I can no longer define the boundaries of my body. I can’t define where I begin and where I end. 

Because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall. 

And all I could detect was this energy. Energy. And I’m asking myself, “What is wrong with me, what 

is going on?” And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter went totally 

silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button and — total silence.  

And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind. But then I was immediately 

captivated by the magnificence of energy around me. And because I could no longer identify the 

boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and 

it was beautiful there.  

Then all of a sudden my left hemisphere comes back online and it says to me, “Hey! we got a 

problem, we got a problem, we gotta get some help.” So it’s like, OK, OK, I got a problem, but then I 

immediately drifted right back out into the consciousness, and I affectionately referred to this space 

as La La Land. But it was beautiful there. Imagine what it would be like to be totally disconnected 

from your brain chatter that connects you to the external world. So here I am in this space and any 

stress related to my, to my job, it was gone. And I felt lighter in my body. And imagine all of the 

relationships in the external world and the many stressors related to any of those, they were gone. I 

felt a sense of peacefulness. And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional 

baggage! I felt euphoria. Euphoria was beautiful — and then my left hemisphere comes online and it 

says “Hey! you’ve got to pay attention, we’ve got to get help,” and I’m thinking, “I got to get help, I 

gotta focus.” So I get out of the shower and I mechanically dress and I’m walking around my 

apartment, and I’m thinking, “I gotta get to work, I gotta get to work, can I drive? can I drive?” 

And in that moment my right arm went totally paralyzed by my side. And I realized, “Oh my gosh! I’m 

having a stroke! I’m having a stroke!” And the next thing my brain says to me is, “Wow! This is so 

cool. This is so cool. How many brain scientists have the opportunity to study their own brain from 

the inside out?” 

And then it crosses my mind: “But I’m a very busy woman. I don’t have time for a stroke!” So I’m like, 

“OK, I can’t stop the stroke from happening so I’ll do this for a week or two, and then I’ll get back to 

my routine, OK.” 

So I gotta call help, I gotta call work. I couldn’t remember the number at work, so I remembered, in 

my office I had a business card with my number on it. So I go in my business room, I pull out a 3-inch 

stack of business cards. And I’m looking at the card on top, and even though I could see clearly in my 

mind’s eye what my business card looked like, I couldn’t tell if this was my card or not, because all I 

could see were pixels. And the pixels of the words blended with the pixels of the background and the 

pixels of the symbols, and I just couldn’t tell. And I would wait for what I call a wave of clarity. And in 
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that moment, I would be able to reattach to normal reality and I could tell, that’s not the card, that’s 

not the card, that’s not the card. It took me 45 minutes to get one inch down inside of that stack of 

cards.  

In the meantime, for 45 minutes the hemorrhage is getting bigger in my left hemisphere. I do not 

understand numbers, I do not understand the telephone, but it’s the only plan I have. So I take the 

phone pad and I put it right here, I’d take the business card, I’d put it right here, and I’m matching 

the shape of the squiggles on the card to the shape of the squiggles on the phone pad. But then I 

would drift back out into La La Land, and not remember when I come back if I’d already dialed those 

numbers. 

So I had to wield my paralyzed arm like a stump, and cover the numbers as I went along and pushed 

them, so that as I would come back to normal reality I’d be able to tell, yes, I’ve already dialed  that 

number. Eventually the whole number gets dialed, and I’m listening to the phone, and my colleague 

picks up the phone and he says to me, “Whoo woo wooo woo woo.” [laughter] And I think to myself, 

“Oh my gosh, he sounds like a golden retriever!” And so I say to him, clear in my mind I say to him. 

“This is Jill! I need help!” And what comes out of my voice is, “Whoo woo wooo woo woo.” I’m 

thinking, “Oh my gosh, I sound like a golden retriever.” So I couldn’t know, I didn’t know that I 

couldn’t speak or understand language until I tried. 

So he recognizes that I need help, and he gets me help. And a little while later, I am riding in an 

ambulance from one hospital across Boston to Mass General Hospital. And I curl up into a little fetal 

ball. And just like a balloon with the last bit of air just, just right out of the balloon I felt my energy lift 

and I felt my spirit surrender. And in that moment I knew that I was no longer the choreographer of 

my life. And either the doctors rescue my body and give me a second chance at life or this was 

perhaps my moment of transition.  

When I awoke later that afternoon I was shocked to discover that I was still alive. When I felt my 

spirit surrender, I said goodbye to my life, and my mind is now suspended between two very opposite 

planes of reality. Stimulation coming in through my sensory systems felt like pure pain. Light burned 

my brain like wildfire and sounds were so loud and chaotic that I could not pick a voice out from the 

background noise and I just wanted to escape. Because I could not identify the position of my body in 

space, I felt enormous and expensive, like a genie just liberated from her bottle. And my spirit soared 

free like a great whale gliding through the sea of silent euphoria. Harmonic. I remember thinking 

there’s no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little 

body.  

But I realized “But I’m still alive! I’m still alive and I have found Nirvana. And if I have found Nirvana 

and I’m still alive, then everyone who is alive can find Nirvana.” I picture a world filled with beautiful, 

peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time. 

And that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this 

peace. And then I realized what a tremendous gift this experience could be, what a stroke of insight 

this could be to how we live our lives. And it motivated my to recover.  

Two and a half weeks after the hemorrhage, the surgeons went in and they removed a blood clot the 

size of a golf ball that was pushing on my language centers. Here I am with my mama, who’s a true 

angel in my life. It took me eight years to completely recover.  
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So who are we? We are the life force power of the universe, with manual dexterity and two cognitive 

minds. And we have the power to choose, moment by moment, who and how we want to be in the 

world. Right here right now, I can step into the consciousness of my right hemisphere where we are 

— I am — the life force power of the universe, and the life force power of the 50 trillion beautiful 

molecular geniuses that make up my form. At one with all that is. Or I can choose to step into the 

consciousness of my left hemisphere. where I become a single individual, a solid, separate from the 

flow, separate from you. I am Dr. Jill Bolte Taylor, intellectual, neuroanatomist. These are the “we” 

inside of me. 

Which would you choose? Which do you choose? And when? I believe that the more time we spend 

choosing to run the deep inner peace circuitry of our right hemispheres, the more peace we will 

project into the world and the more peaceful our planet will be. And I thought that was an idea worth 

spreading. 

 

Hafızamız ve onun şekillendirdiği karakterimiz ruhun bir parçası olsa bile, hafızanın çok başarılı 

olmadığı sarhoşluk durumlarını yaşamanın faydası var. Çünkü o durumlarda hissettiğiniz duygu hali, 

beyin kimyası, o durumları hatırlatacak tetikleyenlerle geri çağrılabiliyor. Bu yüzden insanların 

hayatlarının bir dönemini sarhoşlukla geçirmeleri onları değiştirebiliyor, bazen normalde 

değişemeyecekleri şekillerde. 

“John... You know that stress triggers the delusions.” (A Beautiful Mind, 2001) 

Artık çevrede eskisi gibi timsah, kaplan olmayan güvenli ortamlara ulaşıldığı düşüncesinin sonucu: 

Adrenaline salgısı yoluyla fight or flight response'un kaynağı (diğer adıyla fight-or-flight-or-freeze 

response) olan stress response'un evrimde görevini tamamladığı düşüncesi. Güvenli ortamlarda bu 

mekanizmanın kapatılması ile farklı bir algı şekline geçilmesine müsaade ediyor. 

Bu farklı algı şekli insanın kendi manitusu ile karşı karşıya oturabilmesini sağlıyor. 

Bir dönem, haftada bir amigdala'dan ayrılma deneyimi yaşamak, “beyninden ayrılmış” gibi 

hissetmek, kertenkele beyin çıkınca geriye kalan karakteri, kendini tanımak, nefsi sakinleştirip 

benliğe ulaşmak, “bir ben vardır benden içeri” önermesindeki beni bulmak. Kertenkeleyi karşına alıp 

dinleyebilecek kadar ondan ayrılan ve kendisini sakin tutabilenin onun derdini dinlemesi, 

sakinleştirmesi ve güvende hissetmeye devam etmesini sağlayacak şekilde onun da derdine derman 

olan çözümler üretmesi, anlaşması. Gözden içeri yansıyan görüntünün üstünde bulandığı dalgalı 

deniz gibi zihnin berrak su gibi sakin hale gelmesi ve algının gerçekliğe yaklaşması. Gözü bağlanan 

veya kör olan savaşçının korkudan sıyrılıp sezgileri ile daha iyi görmesi metaforu (Kör Mesih, Blind 

Messiah – Matrix; uzakdoğu filmleri).  

Kertenkele beyin ve vücudunu bir kuş gibi düşün. Ürkek, endişeli, strese girince tüyleri dökülen bir 

kuş. Kendini de onun sırtına binip uçan bir diğer canlı gibi düşün, örneğin Avatar filmindeki benzer 

sahneler gözünde canlanabilir. Çok yüklendiğinde, mutluluğuna önem vermediğinde, iplerini çok 

sıktığında kontrolden çıkan veya kontrolden çıkmasa da stresten tüyleri dökülen bir tavuk gibi saçları 

dökülen bir beden canlandır kafanda ve ona gülmeyi dene. Yönü senin tayin ettiğin ama onu da 

mutlu ve huzurlu tutmayı başardığın bir yolculuk yapmaya çalış.  
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I like poetic, not dramatized. 

Amigdala'dan ayrılma deneyimi sadece kendini tanımak için veya odaklanmak için ilginç değil. İlginç 

olan bu deneyimin duygusal dünyada bıraktığı huzurlu, kötümserlikten uzak, anlayışlı hissin, itidalin 

bir sonraki seansa kadar izlerinin kalıyor olması ile hafta içinde de dev kuşa binen Avatar olmaya 

devam edecek şekilde kendini yeniden yaratmak (recreation, récréation, recreātiō: restoration, 

recovery). 

 

Okyanusta yolculuk yapan bir kaplumbağa gibiyim, 

İyi bir yüzücüyüm belki, 

Ama beni taşıyan akıntı. 

 

 

Kendi algın ve yaşam şeklin için kurallar koyarken diğerlerini yargılamamayı başarmak kilit nokta. 
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Sigara, içki, keyif/odaklanma sağlayan maddeler ve özgürlük 

İnsanlar bir şeyin zararı vs. faydası (örneğin odaklanma + keyif) arasında oluşan kısıt çizgisinde kendi 

tercih eğrilerine göre seçim yapabilirler. Bu tercihin uç noktalarda (hiç, hep) yapılması gerekmez. 

Sağlık harcamalarının maliyetinin aşırı pahalı olduğu bir ülkeye göçmek gibi durumlar bu kısıt 

çizgisinin zarar ekseninde hareket etmesi anlamına gelir. Bu da seçimleri etkiler. Yaşla karakterin 

değişmesi ve sağlıkla ilgili sorunlardan daha çok korkulması ise eğrilerin değişmesi anlamına gelir. 

Dolayısıyla tek kişi için bile optimal seçim dinamik olarak değiştiği halde, biri için doğru olan tercihin 

öteki için de doğru olacağını varsaymak cehalettir. 

Bir şeyi yasaklayarak, hapis cezası ile maliyetinin/zararının yapay olarak yükseltilmesi, o şeyle ilgili 

kişisel tercihlere devletin saygı göstermemesi anlamına gelir. Yasalar bireyi diğer bireylerden ve 

devletten korurlar. Bireysel özgürlüklere bu tarz keyfi müdahalelerin modern dünyada olmaması 

gerekir. Tartışmalı da olsa uç durumlarda bireyi kendisinden koruma gerektiren tedbirler alınır, 

ötenazinin-intiharın yasak olması gibi. Fakat uç durumlar tanımı "büyük yüzde ile ölüme götüren 

büyük bağımlılık yaratıcı tehlikeli maddeler" şeklinde değil "psikolojik de olsa her türlü bağımlılık 

yapan ve sağlığa zararlı olabilen maddeler" şeklinde genişletilirse devletin bireysel alana girmesi için 

gereken her türlü bahane verilmiş olur. 

Öbür dünyaya inandırılan bireyler, bu hayatta ülkede hâkim devlet düzenine maksimum fayda 

sağlayacak şekilde koşullandırılırlar. Devlete minimum masraf çıkartacak, randımanlı çalışacak, 

tüketecek, ülkenin toplam ekonomik büyüklüğüne katkı ve dolayısıyla ülkeyi yönetenin iktidar 

gücüne katkı yapacak şekilde hareket edecektir. Zira bu hayatta her şeyi iyi, doğru yaparlarsa diğer 

hayatta ödüllendirileceklerdir.  

"Tek bir hayat" yaşadığına inanan insanlar ise keyif ile fayda arasında optimizasyon yapabilecekleri 

noktayı kendi zevk ve tercihlerine göre belirleme özgürlüğü isterler. Yaptıkları her şeyi akıllıca, doğru, 

iyi olduğu için yapmazlar, başkalarına zarar vermedikleri sürece istediklerini yapma özgürlüklerinin 

kısıtlanmasına tepki gösterirler. Çünkü bu hayat onlarındır, onu istedikleri gibi değerlendirmek 

onların bileceği iştir. "Özgür" ülkeleri diğerlerinden ayıran şey seçim kanunları veya yönetim biçimleri 

değil, bu ayrımdır. 

“Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.” 

(Mahatma Gandhi) 
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AMAÇ: Bu yu k birleşik varöluş teörisi 

Hayatın amacı, yazgı, kader ve evren üzerine. 

Bazı yerleri öznel veya soyut gelecek. Bunların tamamı veya çoğu takip eden bölümlerde somut bir 

zemine oturtulacak ve ikinci kez okunduğunda bu anlaşılacak. (deja-vu). 

İnsan kulağı her frekansı duyamaz; duyduğumuz gök gürültüsü gök gürültüsünün sesi değildir, sadece 

bizim duyabildiğimiz kadarıdır. İnsan gözü her rengi göremez; gördüğümüz gökkuşağı gökkuşağı 

değildir, sadece bizim görebildiğimiz kadarıdır. 

“White noise” (beyaz gürültü), içinde duyulabilen her frekansı barındıran sestir. Tıpkı içinde her rengi 

barındıran beyaz ışık gibi. Her şeyi barındıran ama hiçbir şey olan. 

“Namaste”: İçimdeki tanrıya ait olan, tanrısal olan, senin içindekini selamlar (the divine in me salutes 

the devine in you). Saygı ve kabullenme. 

 

16 

Işığa doğru 

  

                                                             
16 http://wallpaperswide.com/ 
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Hayatı anlamlandırmak, bilim ve kurgu üzerine 

Bu bölüm bilim kurgu, bilim ve henüz teori halinde olan bilimin verdiği ilhamların etkisinden söz 

ediyor. Bunu dini, felsefi düşünceden aldığı ilhamla sentezliyor.  

“The universe tends to unfold as it should”.17 (Olması gerektiği gibi değil, lazım geldiği gibi) 

The Big Bang was the result of the inevitable laws of physics and did not need God to spark the 

creation of the Universe. (Stephen Hawking) 

Niye buradayız? Big bang, yıldızların çekirdeğinden etrafa yayılan elementler, supernovalardan etrafa 

yayılan ağır elementler, gravitation etkisi ile bunların birbirinden ayrı kümelenmeleri, birikme, 

yoğunlaşma, soğuma, katılaşma, ortaya çıkan tüm olasılıklar içinde en az birinin hayatın var olmasına 

imkân verecek koşullara sahip olması. Her şeyin birbirine bağlı olması. 

Mükemmel olan sabit kalır. Mükemmel olmayan dönüşür. Evrenin daimi dönüşümü mükemmelliğin 

olmamasından kaynaklanır. Evrenin başlangıcından beri mükemmellik yok, “stability” yok, sadece 

“transformation” var. Senin var olmanın sebebi bu. Var olan her şeyin var olmasının sebebi bu. 

Evrenin mükemmel olmaması insanın var olmasının sebebi. Eğer evrenin devr-i daim içindeki düzeni 

mükemmellikse, senin değişmeyecek şekilde mükemmel olma çaban, dünkü halinin bugün için de en 

doğrusu olduğu iddian mükemmelliğe giden yolun ıskalanmasının kaynağı. Ego. Peki, niye 

mükemmellik arıyoruz? Stabil kalacağı formu elde edip varlığını daimi kılmak isteyen madde 

olduğumuz için. 

Kurumsallaşmış dinlere bağlılığın dayanağı çoğu zaman ölüm korkusudur. Ölüm korkusu, yani yok 

olacağı düşüncesi, sevdiklerinin bir gün yok olacağı düşüncesi (ve kaybettiklerinin çoktan yok olduğu 

fikri) ile karşılaşıp dehşete kapılan çocuğa, aklının, beyninin, karakterinin gelişmekte olduğu küçük 

yaşta yaşadığı en büyük korkuyu kullanarak bir alternatif sunmak, ona seçim hakkı tanımamaktır. 

Tıpkı “5,5 yaşında kendi rızasıyla ilişki kuran çocuk” olmayacağı gibi. Fakat bu dinlerde fayda olmadığı 

anlamına gelmez. Dinlerin Tanrı tanımının en değerli dersi sadece onun mükemmel olduğu, 

evrendeki hiç bir şeyin mükemmel olmadığı ve ona ortak koşmanın cehenneme götüreceği fikridir. 

Yıldızlar bile sönüyorlar. 

Tekrar dünyaya gelmeyeceksin, başka yere gitmeyeceksin, tarihe geçtin diye ölümsüz olmayacaksın. 

Var oluşun son bulacak. Yapabileceğin en mantıklı şey buradayken tadını çıkarmak. Yapabileceğin en 

keyifli şey de buradayken tadını çıkarmak. 

Hayal edelim: Zamanın başlangıcında zerrecik vardı. Ardından büyük patlama, big bang. Maddenin 

var olma iradesinin, varoluşu başlatması. Eşyanın tabiatı. Var olma iradesi. Hayatı deneyimleme 

iradesi. Yaşama iradesi. Bu iradenin patlama ile tüm evrene yayılması. Tanrı, ruh, mana, ch'i, force, 

yaşam enerjisi, gaia, manitu, brahman, kami. Adına ne denirse densin. Bu toplam iradenin daima var 

olmaya devam edeceği istikamet seçmesi. Bunun ondan küçük her şeye bir yol dikte etmesi. Yazgı . 

O istikamete uygun olarak var olabilmemiz için bizim yolculuğumuzda geçmemiz gereken duraklar 

olması. Kader. Senden büyük her şeyin (evren, dünya, ülke, topluluk, aile, evrim vs.) var olmak için 

takip etmesi gereken istikametine seni zorlaması. Kontrolümüzde olmayan koşullar. Yazgı. 

                                                             
17 Harold & Kumar Go to White Castle, 2004, Star Trek göndermesi 
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Bulunduğun noktadan yazgında olan bir sonraki noktaya yolunu senin belirliyor olman. Seçim hakkı. 

Hür irade. Tabiatını mutlu edecek kadara mahkûm olan hayvan mı akıllı, onu seçmeyebilen insan mı? 

Spermlerden yumurtaya düşenin tesadüfi olmaması. Tıpkı efsanede kâsesi akıntıya karşı yüzen 

Buddha gibi, vajina kanalında asitler ve akıntılar içinde yolculuğu yaşayıp yaşama ulaşmak için en çok 

iradesi olan olması. Her şeyi birbirine bağlayan gücün en yoğun olduğu spermlerin rahme düşmesi. 

Robotlaşmamış, insani özelliklere sahip olan, özüne yakın ve sezgileri yardımıyla kendi kaderine yön 

seçerken, kendi kontrolünde olmayan ondan büyük iradenin yönüne de hizmet eden, paralel giden 

karakterlerin Lost mitolojisinde özel, Star Wars mitolojisinde “güç yoğun”, Matrix mitolojisinde 

“seçilmiş özel kişi” olarak adlandırılması (“You make your own luck”, Ernest Hemingway) (except for 

dumb luck). Evrendeki bu yaratıcı gücün bir parçası olan var olma iradesinin vücut bulması. İnsanın 

aklıyla, bilinen iradesi en yüksek varlık olması. Var olma mücadelesinde, fiziksel gücünün yetmediği 

hayvana alet yaparak, şehirler kurarak, medeniyetler kurarak üstün gelmesi. Tamam, ama savaş bitti 

artık. Kazandık. O tehdit geride kaldı, aynı kafada devam etmemiz gerekmiyor. 

Hepimiz yapmamız gereken şeyleri yapmak için buradayız (“We are all here to do what we are all 

here to do”, Kâhin – Matrix Reloaded) Bunun yolu yaşam deneyiminin bize sunacaklarını almak üzere 

yaşamak. Evrenin varlığına, yaşamın varlığına, hür iradeye ve eşyanın tabiatına saygı duyarak. 

Evrenin kendisini var ederken izlediği yol, var olmaya devam etmesi için en uygun matematik 

kurallarını oluşturmaktır. Bunlar evrenin varlığının başlangıcında kendi var etmeyi seçtiği kurallardır. 

Çünkü madde var olmaya devam etme iradesi gösterir. Elektronlar bile en az dirençle karşılaşacakları 

yoldan akarlar. Atom altı parçacıklar bile varlıklarını sürdürmeleri için en uygun yörüngeleri 

seçebilecek tabiata sahiptir, evrenin tam çözemediğimiz matematiğinin izin verdiği veya sebep 

olduğu tuhaflıklar da sergileyerek. Bu irade evrenin her zerresine dağılmış olan zamanın 

başlangıcındaki var olma iradesidir. 
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Bilim kurgu örneklerimize dönecek olursak, Desmond’un merkezinde olduğu bölümlerden 

anladığımız kadarıyla Lost mitolojisindeki ada bu iradenin, enerjinin yoğunlaştığı bir yer. Evrenin var 

olmaya devam edebilmesi için kalması gereken istikamette kalması amacıyla istikamet düzeltme 

(course correcting) için kullanılmak üzere evrenin iradesinin yoğunlaştığı yer. Hür irade ile yapılan her 

etkinin istikametten saptırma gücünü dengeleyecek güçte enerji barındıran mekân. Bu yüzden bu 

enerjinin başka amaçla kullanacak insanların eline geçmesi felaket. Bu yüzden bu adada dengeyi 

sağlayacak kimsenin kalmaması felaket. Adanın koruyucusu olan aydınlanmış, adayla bir olmuş 

kişinin dünyada dokunarak etki yaptığı kişiler bunun sonucu olarak yazgılarının değişmemesi için yine 

adaya düşüyorlar. Ve onlar adaya ihtiyaç duydukları sürece ada da onlara ihtiyaç duyduğu için 

oradalar. Hür iradeleri ile verdikleri kararlarla evrenin istikametinde devam etmesine yardımcı 

oluyorlar. Fakat egoları ile, geçmişlerindeki olayların etkisi ile karar aldıklarında sonuç onlar için kötü 

oluyor. Burada aydınlanmış yazarın yazdıkları ile kendisinden sonrakilere dokunmasından, onun 

açtığı yolda, kendi eserlerini vererek devam etmelerine sebep olmasından söz edildiğini tahmin 

etmek zor değil. 

Prometheus veya 2001: A Space Odyssey gibi bilim kurgu eserlerinde sevdiğim şey şu: “Sen Darwin 

evrimciliğine inanmamak mı istiyorsun? Sen bütün bu mitolojilerin birbirini taklit eden hikâye, masal 

değil de yıldızlardan gelmiş somut şeyler olduğuna mı inanmak istiyorsun. Mevcut inanışların seni 

koşullandırdığı sembolizme illa bağlı mı kalacaksın? Al, ben sana bu kısıtlara uyan ama ruhban 

sınıfının anlattığı masallardan daha güzel, daha inandırıcı, daha olası masallar da anlatabilirim.” 

Ruhban sınıfının hikâyelerine alternatif hikâyeler. Dünyanın oluşması, insanlığın kaynağı, hayatın 

kaynağı, hayatın anlamı, kader vb. konularda dini hikâyelerden daha güçlü bir hikâye anlatımı ve aynı 

(mevcut inançları takip edenleri etkileyecek) sembolizm ile alternatif hikâyeler sunmak yoluyla 

insanların dini sorgulamasına sebep olan bilim kurguyu seviyorum. (Haliyle henüz Prometheus’u 

izlemedim, yazdıklarımı tahmini olarak yazıyorum.) 

Aynı işi duygular üzerinden beceren eserlere de bayılıyorum, örneğin Se7en. Film boyunca her 

seyircinin en az biriyle bağ kurabileceği kurbanlar vahşice öldürülüyor: bir obez, bir tembel, bir 

yalancı, bir şehvet düşkünü vs. İnsanların kendilerine zarar, yazık olan, huzura ulaşmak için 

sıyrılmaları gereken şeyler listesini topluma ve Tanrıya karşı işlenmiş bir suç olarak gören, kendisini 

Tanrının tokadı, Allah'ın sopası, Karma'nın yumruğu olarak gören insan, filmin sonunda David (Brad 

Pitt) ve eşi üzerinden yaptığı ile bardağı taşırıyor. David'in intikam ateşi içinde acı çekmesinin ve 

gözünün önüne karısı geldiğinde dayanamamasının ne kadar insani bir şey olduğunu hisseden seyirci 

günahın ne demek olduğunu anlıyor. Sadece insanız. Bize zarar verdiği için uzak durmamız gereken 

şeylerle ilgili verilen tavsiyeleri zorla uygulatacak kadar kendini yüce sananlar ise sadece kendi 

egosunun güdümünde, kendi şeytanının peşinde. Üstelik film yedi günahı tanıttığı ve bunu vahşet 

görüntüleriyle seyirciyi etkileyerek yaptığı için o kesim de filmi keyifle izliyor, yasaklatmıyor, 

eleştirmiyor. Aydınlanma getiren eserlerin büyüsü burada. Kilit sahne tüm gerilimin yükselmesinin 

ardından David'in (Brad Pitt) gözlerinde gördüğümüz ifade. 

“En iyi, iyinin düşmanıdır.” (Voltaire) 

Bilim kurgu ve dini birleştiren iki sayfalık keyifli bir örnek vermek istiyorum. Bu iki film senaryosunu 

kitap bittikten sonra dönüp tekrar okursan farklı bir algıyla okuyacaksın. Kirby Ferguson'un 

“Everything is a Remix” videolarını izlemeni ve bu motto’yu unutmamanı tavsiye ederim.  
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Alef 18 

İlk film günümüzün dünyasında geçiyor (yani, neredeyse). Bir öğrenci ve yazdığı bilgisayar 

programı. Yıldız kümelerinin üç boyutlu uzayda aldığı şekilleri, dünyadan görülen perspektifle 

değil, evrende başka referans noktalarından görülen şekilleriyle modelleyen bir yazılım. Dev 

bir gezegenden bakınca yıldızların (bizim güneşimiz dahil), eski alfabelerde göze benzer bir 

şekille ifade edilen bir harf olan Alef’e (Elif) benzer bir formasyon oluşturduğunu gözlemler.  

Bu resmi internette paylaşması ile dünyada uzaylı işgali başlar. Tabi gelmeleri bir ayı da 

bulabilir. 

 

Evrim koşullarının daha hızlı ilerleyeceği bir gezegende kendi geçmişlerini yaratan uzaylılar. 

Amaç kaderin deterministik olup olmadığını incelemek ve yok oluşlarına gerçekleşmeden 

önce çözüm bulmak. Bu küçük dünyada evrim daha hızlı ilerlediği için tarihin akışı da daha 

hızlı ilerliyor. İnsanlığın yakın tarihi 6000 yılsa uzaylılar bunu bir kaç gün olarak algılamış olmalılar 

(dünyayı bir kaç günde yaratma meselesi de buraya bağlanıyor). Eğer aynı koşullar altında, 

aynı durumlar oluşturulduğunda, sonuç hep aynı oluyorsa, onların medeniyet seviyesine 

geldiğimizde, geleceklerini bizde görebilecek hale gelecekler.  

Bu varsayımla, bizim geleceğimizle ilgili kehanetlerde bulunabiliyorlar. Kendi geleceklerini 

bilmedikleri için bu kehanetler onların medeniyetinin geldiği seviyede bitiyor. İnsanlığın yeni bir 

“dünya” yaratabilecek teknoloji ve bilgiye ulaştığı tarih. Evrim hızımıza bakarak, bu 

teknolojinin temellerinin atıldığı zamanı da yılıyla biliyorlar, 2012.  

2012 fizik alanında yeni keşifler yapıp onların teknolojilerine yaklaşmamız için sınır bir yıl. Kendi 

türlerinin sonunun nasıl olacağını öngörüp buna engel olmak için bu deneye başlamışlar. 

Fakat içlerinde kıyametlerinin bu deney yüzünden olabileceğine inananlar da var. “Bizden 

daha hızlı ilerleyen bir dünya yaratmak”, “bizi yok edip sonumuz olabilecek bir dünya 

yaratmak” anlamına gelir. O yüzden 2012 kritik bir tarih. Hala teknolojik avantaja sahip 

oldukları zaman. Gezegenlerinin yerinin keşfedilmesi, içlerinde bir kanadın dünyayı işgal edip 

insan türünü yok etmeye karar vermesine sebep oluyor. 

Film dünyada bir ekibin gözünden açılıyor, çok benzer bir deneyin başlangıç 

aşamalarındalar. Hikâye ağır ilerliyor, gerilimle ve bir dünyalının gözünden, “gerçekte böyle 

bir durum olsa olacağı şekilde”. Konu “sonsuz yaradılış döngüsü” şeklinde bağlanıyor, “her 

türün bir önceki tarafından yaratılması”. Her yaratanın kendi yarattığı daha hızlı türe saldırıp, 

onun tarafından yok edilecek olması. Fakat hiçbir tür bunun kader olduğuna inanmıyor ve 

hepsi varoluşları için mücadele ediyor.  

Yazılardan sonra ek sahne: Eski çağlarda bir insan ve sadece saçtığı ışıkları gördüğümüz bir 

varlıktan duyduğu ses: “Ben Tanrınım”. 

İkinci film bu kitabın sonundaki uyanış sahnesi ile açılıyor. Sonra kronolojik olarak ilk filmin 

öncesini göstermeye başlıyor.  

                                                             
18 Bu iki bölümlük hikayeyi çizsen de bir kitapta toplasan ne kadar güzel olur Galip Tekin 
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Valve gibi bir oyun firması yeni bir konsol (oyun makinası) çıkartıyor. Sistem bir işlem ünitesi ve 

ikinci bir parçadan oluşuyor. İkinci parça göze takılan bir ekran (HMD, Head Mounted 

Display), kulaklıklar, kulak içi tüylerin elektrik akımı ile uyarılması ile dengeye etki hissi (Galvanic 

vestibular stimulation) ve zihinle bilgisayar kontrolü (BMI: brain machine interface) ile geliyor.19  

Bu teknoloji neredeyse anında hayatın pek çok alanına etki ediyor. Dikkat bozukluğu ile 

mücadele, aynı anda çok sayıda iş yaparken (multitasking) odaklanma yeteneğini 

kaybetmemeyi öğrenmek, ileri meditasyon. Vücudu felç ama zihni aktif insanların hayata 

dâhil olması ve iyi zaman geçirmeleri, iletişim kurmaları, oyun oynamaları, kitap yazmaları vs. 

mümkün oluyor. Bazen beklenenden iyi sonuçlarla. Zamanla oyunlar değişiyor ve “digital 

trip”e dönüşüyorlar, odaklandıkça şekil verilebilen ve kontrol edilebilen interaktif yapay 

gerçeklikler. 

Yeni bir inanç yükseliyor. “Bilim kurguya inanmalıyız çünkü bilime yolu hep hayal gücü 

gösterdi. İnsan olarak dünyada artık bizi evrime zorlayacak bir rakibimiz yok. Belki zamanla, 

rakip yapay zekâ bizi zorladıkça, hayatta kalma içgüdümüzle beynimizin daha fazlasını 

kullanacak kadar evrim geçiririz. Sonuç fiziksel dünyaya etki edebilecek psişik güçler 

kazanmak olabilir. BMI ile makinenin beyinle kontrolü, insanı üstün yeteneklere ulaştırabilir. 

Zihnin evrimi.” 

Bu hedefin gerçekleşmesi için zihinle bilgisayar kontrolünü tersine mühendislik (reverse 

engineering) ile inceleyerek geliştirmek isteyen bir açık kaynak kodlu (open source) oluşum 

kontrolden çıkıyor. Seti gibi dağıtımlı bilgi işlem (distributed computing) modeli üzerine kurulu 

sistem insan düşüncesinin nasıl kontrol edileceğini bulmaya çalışan dev bir yapay zekâya 

dönüşüyor. Buna paralel olarak, deneyin başlangıcından elde edilen verilerle düşünce 

okuma üzerine kurulu teknolojiler gelişiyor. Ortaya sosyal zihin Internet ağları üzerinden çalışan, 

dev yapay zekâlara rakip olabilecek kapasitede, dev kolektif insan zekâları çıkıyor. "Zihin 

ağları". 

Film bizi ilk filmin sonuna, uzay gemisi içinde uyanması sahnesine götürüyor. Dünyanın iki ayrı 

potansiyel kurtarıcısı var, "Jedi" olmaya çalışan bireyler (ve özellikle genç bir kız) ve sağ 

kalmak için internet ağı üzerinden birlikte hareket eden kolektif zekâlar. 

Filmin sonuna doğru insan beyni ile ilgili bir sır perdesi daha aralanıyor. Düşüncelerin net 

olduğu, okumanın daha kolay olduğu orta bölüm aslında dünyadaki orijinal yaşam formu. 

Onu çevreleyen bölüm 2012 öncesi teknoloji ile çözülmesi oldukça zor bir yabancı enerji 

formu içeriyor. 

Konu tamamen çözümleniyor. 

1. Deney aslında dünya zamanıyla 6000 yıl bile sürmemişti. Uzaylı tür, kendi medeniyetinin 

kalıntılarını dünyada yaratmıştı, piramitlerden Nazi propaganda filmlerine, onların 6 gününde.  

2. Orijinal insan türü entelektüel yetenek olarak maymundan farklı değildi. Fakat bazı psişik 

güçleri vardı. Bu yabancı enerji türü analitik mantık yürütmede çok daha başarılı olmasını 

sağlamıştı fakat bazı yeteneklerini bloke etmişti. 

3. Beyni ele geçirmeye çalışan kolektif zekâ dünyadaki bu uzaylı enerji. Kontrolü ele 

geçirmeye çalışıyor çünkü fiziksel dünya yerine insanlığı yarattığı yeni sanal gerçeklikte 

yaşamak istiyor. 

4. Bu yabancı enerji formunun kaynağı antik dini tarikattı. Bilinçlerini insan beynine aktarmanın 

bir yolunu bulmuşlardı. 

5. Dünyanın işgali ve yok edilme ihtimali bu iki bilinci birleşmeye ve ikisinden de üstün bir tür 

oluşturmaya iter. Benzersiz bir analitik mantığı ve güçlü psişik yetenekleri olan tek bir tür. Ama 

bunun için iki türün de kendi kimliklerinden vazgeçmeleri gerekmektedir. 

                                                             
19 Bu teknolojiler mevcut ve birinin bunları olgunlaştırıp bir araya getirmesi sadece zamana bağlı. 
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Şimdi bilim kurgunun verdiği ilhamla bilimsel teorilerden ve dinlerden aldığımız ilhamları 

birleştirmeye çalışalım ve ruhani deneyimler ve terimlere mantıklı tanımlar getirelim. Bu şekilde 

kader, kısmet, geleceği görmek, düşünce okumak, büyü, günah, cennet, cehennem vb. kavramlar da 

somutluk kazanıyor. 

Why Physics Ends the Free Will Debate?  

Michio Kaku, a professor of theoretical physics and co-founder of string field theory, explains: 

Newtonian Determinism says that the universe is a clock, a gigantic clock that’s wound up in the 

beginning of time and has been ticking ever since according to Newton’s laws of motion. So what 

you’re going to eat 10 years from now on January 1st has already been fixed. It’s already known 

using Newton’s laws of motion. Einstein believed in that. Einstein was a determinist. 

Does that mean that a murderer, this horrible mass murderer isn’t really guilty of his works because 

he was already preordained billions of years ago? Einstein said well yeah, in some sense that’s true 

that even mass murderers were predetermined, but he said, they should still be placed in jail. 

Heisenberg then comes along and proposes the Heisenberg Uncertainty Principle and says: 

”Nonsense. There is uncertainty. You don’t know where the electron is. It could be here, here or many 

places simultaneously.” This of course Einstein hated because he said God doesn’t play dice with the 

universe. Well hey, get used to it. Einstein was wrong. God does play dice. Every time we look at an 

electron it moves. There is uncertainty with regards to the position of the electron. 

So what does that mean for free will? It means in some sense we do have some kind of free will. No 

one can determine your future events given your past history. There is always the wildcard. There is 

always the possibility of uncertainty in whatever we do. 

So when I look at myself in a mirror I say to myself what I'm looking at is not really me. It looks like 

me, but it’s not really me at all. It’s not me today now. It’s me a billionth of a second ago because it 

takes a billionth of a second for light to go from me to the mirror and back. 

Dün başımıza gelenleri değiştiremeyiz, ileride başımıza gelecekleri bilemeyiz, bugün içinde 

olduğumuz koşulları da biz belirleyemeyiz. Bu bizim kontrolümüzde olmayan şeylerin tümüne kader, 

yazgı diyoruz. Bunun önceden yazılmış olup olmaması biraz da geleceği yazmaya çalışan kâhinlerin 

becerisine ve konjonktüre bağlı. Ama önceden yazılmış olmasa da etkileyemeyeceğimiz, kontrol 

edemeyeceğimiz çok parametre var. Buna kader diyelim. Herkesin kader çizgisi eğrilerle ve ara sıra 

düz devam eden çizgilerle vs. dolu. Bu çizgiler bazı yerlerde kesişiyor, bazen bir süre paralel devam 

bile ediyor. Eğer hayattan bekledikleriniz, istedikleriniz, zevk aldığınız ve ihtiyaç duyduğunuz şeyler 

bir insanla kader çizginizin daimi paralel gitmesine sebebiyet verecek kadar onunkilerle benzer ve 

uyumlu ise o insan kısmetiniz demektir. Kader kısmet, ruhani bir anlatım olmadan, mantıkla da 

anlaşılabilir. 

"Funny thing about destiny, sometimes fate has other plans" 

(Futurama, Law and Oracle) 

Burada kaderi iki ayrı şekilde tanımlamak lazım: yazgı (fate) ve egonun çizdiği yol (destiny). Destiny is 

what you are destined to become with the qualifications you have but fate is the sum of the 

destinies of others and thus is greater. Yazgı bizden büyük ve kontrolümüzde olmayanın dikte ettiği 
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varış noktalarıdır. Bunların arasında en kısa yolu izlemek zaruri değildir. İnsan duruma ve kendi 

tabiatına göre aklı ile en doğru seçimleri yaparak kendi yolunu izlemelidir. Bazen en doğru yol en kısa 

yol olabilir, başka zaman ise en doğru yol örneğin etraflarından dolanarak yolunuzu uzatarak da olsa 

en az engelle karşılaşacağınız yol olabilir. Veya belki ileride karşılaşacağınıza emin olduğunuz bir 

engel türünden kaçınmamak ki o konuda pişmek. Yazgı ve yol, kader deterministik olmasına rağmen 

insanların hür irade ile seçim haklarının olması inancına getirilebilecek bir açıklama. Fakat bireyin 

nihai yolu da onun tabiatının sonucu. 

İman, teslimiyet, varlığın onun varlığına bağlıysa, değişmez olanın var olma iradesi ile ortaya koyduğu 

yazgıya teslim olmak, hizmet etmek, kabullenmek. Bu aile de olsa, topluluk da olsa, evren de olsa, 

partner de olsa, kendi öz tabiatın da olsa. Bu varılması gereken noktaya giderken geçeceğin yolu, hür 

iradenle kendin belirlemek. Atomdan evrene kadar. “Slow ride, take it easy.” (Foghat - Slow Ride) 

Kendine yalan söylediğin anda etkisini yaşamak. Olduğun şeyi inkâr etmek, özünü inkâr etmek 

sonucu baskılamak zorunda kaldığın istediğin şey mikro ifadelerle anlık da olsa içinden fışkırmaya 

çalışıyor ve sen buna zaten engel olamıyorken içinden yükselen tepkiyi bastırmak. Bu ister öfke 

olsun, ister utanç, ister korku. Bu durumun yeni yalanlar doğurması. Sana ait olanı, özünü bastırma 

mecburiyeti yaratması, orta yol ve dengeye hizmet etmiyor ve acı çekiyoruz, Karma anında bizi 

vuruyor (Instant Karma's gonna get you, John Lennon, Instant Karma!).  

Mantığının yapma dediğini öfkeyle yaptığında da aynı durum geçerli. "Ben niye böyle yapıyorum?", 

"Ben niye hep kendime zararlı olan şeyleri yapıyorum?" Korktuğun ne? Öfke duyduğun ne? Utanç 

duyduğun ne? Korkmakta haklı mısın? Olsun yine de korku varken o tehditi bertaraf edemiyorsun. 

Öfke duymakta haklı mısın? Olsun, yine de o öfke varken kendin için doğru olanı yapamıyorsun. 

Utanç mı duyuyorsun? Duyma. Hepimiz aynı çamurun içinde debeleniyoruz.  

Korkunun seni ele geçirmesine izin ver, öfkenin seni ele geçirmesine izin ver, bastırmaya çalışma. 

Ardından “tamam, artık gitti. Neyin seni korkuttuğunu, neyin seni öfkelendirdiğini anladım. Şimdi o 

konuya bir çözüm bulabilmem için senin sakinleşmen lazım. Yoksa bomboş bir alanda üstüne 

devrilen direkten kaçmak için yana gitmeyi akıl edemeyen, direkle aynı yönde koşarak direği 

geçmeye çalışan adam gibi korkunu gerçek kılıyorsun.” Bu imaj eyvah korkuyu gerçek kılacağım diye 

düşündürmemeli. Bu imaj komik. Korkuna ve öfkene, hatta utancına gülmeyi öğrenmelisin.  

Chakra’ların kapalı olması. Endişeler. Gerçek seni özgür kılar (The truth sets you free). Gerçek SENİ 

özgür kılar (The truth sets YOU free). Kendinizi rahat hissedip dile getirebildiğiniz sürece. Başkalarına 

söylemeniz veya onları istemedikleri halde söylemek zorunda bırakmanız hiç bir işe yaramaz. Sadece 

onların kendilerini gerçeği söyleyebilecek kadar rahat hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Bu kendi 

kertenkeleniz için de geçerli. Sorgulamak veya kendilerini sorgulamaya sevketmek sadece zarar verir. 

Ego kazanına kömür atılması, reddedilmişlik hissi, hazır olmadığı yolculuğa itilmenin stress etkisi. 

“En iyi, iyinin düşmanıdır.” (Voltaire) 

Mükemmeliyet arayışı, idealizm, maksimumu ararken optimumu ıskalamaya sebebiyet verir. Her şey 

birbirine bağlı ise aranması gereken uyum içinde dengedir. Bizim var olmak için uyum göstermemiz 

gerekenin bize dikte ettiği, kontrolümüz dışında olanı kabullenip, buna göre kendi yolumuzu çizmek 

ve bunu yaparken tabiatımız için uygun olan, taşıyabileceğimiz kararlar vermektir. Karma. “Bu yanlış, 

annemin bu yaptığı yanlıştı, babamın bu yaptığı yanlıştı” diye kafaya takılıp değişmeyen bir kural 

haline getirilen her şey bize acı olarak geri dönüyor. Sadece an için yanlış kararlar verdirerek değil, 
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takıntı ile algıyı meşgul edip anı kaçırarak değil, aynı zamanda o dönemin duygu halini, beyin 

kimyasını tetikleyerek bize sürekli o anı yaşatarak da. Buna öfkelenmemeli, orada olmayanın seni 

sinirlendirmesinin deliliğine gülmelisin.  

Mükemmel kararların peşinde olmak beynin ödüllendirme merkezinin eli sıkı hale gelmesi ve kendi 

elindeki mutluluk pınarını kurutması ile sonuçlanır. İçimizdeki mutluluk. 

Öngörü, sağgörü, basiret (clairvoyance). Olayları neredeyse olmadan önce görebilmek. Etrafının 

farkındalık. İnsanları tanımak, egolarını bilmek, ruhlarını tanımak, empati kurmak, anlamak, 

hissetmek. Zihninin durumlar karşısında onların vereceği tepkileri bazen onlardan önce çözecek 

kadar hızlı olması. Ama her türlü tehlikeye karşı önlem almak amacıyla örüntüleri (pattern) çözerek 

genel geçerli çözümler bulmak uğruna geçmişin yükünü ve gelecekte başarılı olma endişesini şu ana 

bindirmemek, yel değirmenlerine karşı savaşmamak gerekiyor. 

Düşünce okumak daha önce söz ettiğimiz cold reading ile (vücut diline dayalı gözlem ile 

karşısındakini okumak), rahat ifade edemediği (kendisine veya başkasına) onu tıkayan noktaları 

görmek. Zihin kontrolü, zihin hileleri (mind control, mind tricks) daha önce söz ettiğimiz NLP (neuro-

linguistic programming), priming, prospect theory’nin kullanımı vb. mentalistlerin kullandığı 

tekniklerle açıklanabilir. Düşünce okumakla beraber kullanıldığında büyüye dönüşür. 

Büyü, doğru zamanda doğru şeyin söylenmesi ve karşıdakinin buna inanması ile kendi kendini gerçek 

kılan kehanetler (self-fulfilling prophecies). Örneğin ayrılık sırasında mutsuz, üzgün, kendinde 

olmayan insana, kendi vicdanının ağırlığıyla kendi hatalarını sorgularken “seni kimse benim gibi 

sevmeyecek” demek ve karşıdaki insanın içinde bulunduğu durumun etkisiyle buna inanması, 

inandığı kehanete göre davrananın o kehaneti gerçek kılması. Veya başka bir örnek de mutluluk ve 

keyif esnasında söylenenlerin analizi çok da yapılmadan o mutluluk ve keyfin sebebi olarak kabul 

edilmesinin kolay olması, koşullanma sonucu benzer durumla karşılaşınca aynı mutluluğu hissetmek. 

Suya bakarak su sakinleştikçe onunla beraber uykuya benzer bir hale dalmak ve cold reading, warm 

reading ile (vücut dili, konuşulanlar ve ön bilgiye dayalı gözlem ile) elde edilen verileri trans yoluyla 

uykuya benzer bir hale dalıp beynin en hızlı çalışma yöntemi olan görsel işlemleri kullanmak yoluyla 

aklın varacağı çıkarımlara daha hızlı ulaşmak. Bu sonuçlara varan kişinin belki de ulaştığı sonuçların 

kaynağının doğaüstü olduğunu sanması, zira bilinci ile değil, sezgileri ile çalışması. 

Halüsinojen madde kullanan kızılderili şamanın, köyün büyücüsünün aynı şekilde trans yoluyla 

kendinden geçip zihninin bütünü ile konu üzerinde çıkarımlara ulaşması. 

Bir karar verdin ama huzursuzsun. Aklına ilgili gibi gözüken bir şeyler geliyor ama tam çözemiyorsun. 

Rüyaya yatıyorsun. Şunu yapmayacağım dediğin şeyi yapmadığın zaman ne olacağını, zamanında o 

şeyi yapmadığında olan şeyleri hatırlayarak analiz eden bir bilinç dışı, rüyana yansıyor. Bunun 

sonucunda gerçek mi degil mi, yaşanmış mı gelecek mi, muğlak bir his veren ama oldukça gerçekçi bir 

rüya görüyorsun. (“You have the sight now Neo”, Matrix Reloaded). Ve tüm yapman gereken 

uyumaktı. Şimdi O'nun sana gösterdiği endişeyi değerlendirmek ve onu da ferah tutacak bir cözüm 

sunmak, o endişeye kapılmadan onu sakinleştirmek seni huzura götürecek yol. 

Bir yanılsama hiçlik değildir. Oturduğu odada ayna olunca daha ferah bir yerde olduğunu düşünen ve 

daha az sıkılan, karnı daha az ağrıyan bir insanın alternatif tıp fikrine prim vermemesi ilginçtir. 

Placebo etkisi placebo etkisidir, sıfır değildir, hiçlik değildir. Placebo etkisinin sıfıra eşit olmaması 
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iman gücünün rasyonel açıklamasıdır (“Even false hope is still hope”, Lost). Vücuda birebir bağlantısı 

ve etkisi olan bir beynin, etki-tepki ile çalışan, gördüğüne inanan ve koşullanabilen bölümünün 

(amigdala, ileride değinilecek) tedavi gördüğüne inanıp umut duyması ile bunun pozitif etkilerinin 

vücuda yansıması, korkudan ve endişeden kaynaklanan negatif etkilerin kaybolması için mantığın 

yöntemi kabullenmesi gerekli değildir. Korkulardan kurtarmak: şeytan çıkarmak (“içimizdeki 

şeytanlara Zülfikarlarla saldırdık”, MFÖ). Fakat tabi ki tüm hastalıkların endişeden, içten 

kaynaklandığını sanmak da eskiden her şeyi vücuda şeytan girmesine bağlayanların düşünce 

şeklinden çok farklı değildir. Batı tıbbını kötü, doğu tıbbını iyi ilan etmek de iyi-kötü şeklindeki ikilik 

anlayışının bir sonucu, alternatif tıbbı reddetmenin olduğu gibi. 

Gözümüzün önüne stresten tüyleri dökülmüş kuşa benzer şekilde saçları dökülen nefsimizi getirelim. 

Yazık değil mi? Ona fiziksel zarar verecek ve ömrünü kısaltacak şekilde kullandığımızı düşünelim. 

Yazık değil mi? Diğer insanların kertenkele beyinlerine saygı ve sevgi göstermeyip hayat 

deneyimlerini mutsuzlaştırdığımızı düşünelim. Yazık değil mi? Bir arkadaşımızın sigaradan sağlığının 

bacakları kesilecek kadar bozulduğunu düşünelim. Yazık değil mi? Şimdi bu paragraftaki “yazık” 

kelimelerinin hepsini “günah” kelimesi ile değiştirelim. Bu şekilde günahı Tanrıya ve topluma karşı 

işlenen bir suç olarak değil, kendisine ve başkalarına yazık etmek şeklinde algılamak mümkün. 

Toplumca suç kabul edileni yapan insan daima vicdanının etkisi altında olacaktır, zira ömür boyu 

yakalanıp ceza çekmese bile o ömür yakalanma korkusu içinde geçer. Korkuya katlanabilse bile o 

ömür yakalanmama, yargılanmama, cezalandırılmama çabası ve benimsenmeme, sevilmeme, 

kabullenilmeme duygularının yarattığı mutsuzluk ile geçer (Breaking Bad dizisinin bir ana fikri varsa o 

da “crime is a lot of work” olmalı). Çevresine zarar veren kişiyi, şimdilik “kötü” olarak adlandıralım.  

Diğer insanlar, rasyonel davranış sonucu bu tür kişilerden uzak durur, hayatından uzak tutarlar. Kendi 

aralarında sosyalleşirler ve bu ortamda birbirinden zarar görme korkusu da yoktur, vicdani bir ağırlık 

hissi de yoktur. Mutlu, huzurlu bir ortamdır. Egoyu tatmin edecek faydalar için bireyin kendi özüne, 

tabiatına sıkıntı vermediği bir ortamdır. Bu grubun dışında kalan “kötü” insanlar kendileri gibi kötü 

olduğu bariz olan diğer insanlardan her an tehlike gelmesi ihtimali ile yakalanma ve ceza çekme 

korkusundan kaynaklanan yükü aynı anda yaşarlar. Bu his adeta ateşten bir gömlek gibidir. Bu 

insanlar yeryüzünde cehennemi yaşarlar çünkü etrafları zebani doludur, huzurlu bir mutluluk değil, 

sürekli tedirginlik hissi içinde geçer ömürleri.  

Burada da kendisini gerçek kılan bir kehanet var: cehennemde uyandığını düşünen zebani olur. Yani 

bir insan herkesi kötü görüyorsa, etrafının zebanilerle dolu olduğunu düşünüyorsa, cehennemde 

olduğunu düşünüyorsa, en mantıklı seçeneği kazanda işkence gören değil zebani olmaktır. Bu şekilde 

iç huzuru bulamayan, algısı etrafındaki güzelliği seçemeyen, herkesi kötü gören insanın hayatını 

kendisi ve çevresi için cehenneme çevirmesi kaçınılmazdır. Diğer grubun hem iç huzuru, hem de 

huzurlu yaşayabilecekleri sosyal bir ortam yaratarak yeryüzünde cenneti bulduğu, cennet vaadini 

gerçek kıldığı düşünülebilir (İlerleyen bölümlerde cennet ve cehennem kavramları daha derinlik 

kazanacaklar). 

“The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies 

were made in the interiors of collapsing stars. We are made of starstuff.” (Carl Sagan) 

Hepimizin yıldız tozu olduğu, herşeyin birbirine bağlı olduğu, süper kütleli karanlık zerrecikten daimi 

genişleyen evrende daimi dönüşüm ile ışığa yolculuk. Bu hayatta gördüklerinin sıradaki hayatı (yine 
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bu ömürdeki, reenkarnasyon bölümünde açıklanıyor) için ilham kaynağı olması. Bir köpek almak, 

babasıyla zaman geçirmek, iyi arkadaşları olması, başarılı veya başarısız bitmesi önemli olmadan 

ilginç yolculuklar yaşamak, ilham verici eserler ve barındırdıkları durumlar ve karakterlerle, ruhlarla 

tanışmak. Ulaşılacak ışık değil, yolculuğun cennet olması. Gözde ışık canlandırınca ışığı görmek 

(chakra’lar bölümünde açıklanacak).  O ışığın parçası olabilmek için, uyum için öğrenmesi gerekenleri 

yaşamı deneyimleyerek, yaşam, ölüm ve yeniden doğma ile hayattan alarak ilerlemek. O ışığın 

parçası olduğunda beyaz gürültü (white noise) içinde her şeyin duyabilmek gibi ışığın içinde her şeyin 

görülebilmesi ile ne istiyorsa veya neyi görmeye ihtiyacı varsa onu görecek, kendi cennetini yaratacak 

olmak. 

Mantık, fikirleri kelimelerle, sözel olarak algılar, vücut ise görüntülerle algılar. Gece kâbuslarında veya 

rüyalarında mantığa adeta kendi derdini görüntülerle, sembollerle anlatmaya çalışır ki onu anla, 

uyum içinde yaşayacağın hale gel. Bu sebeple bir seçim sunmanın, bir soru sormanın en güzel yolu, 

zihin bütünlüğüne hitap etmektir. Mantığa hitap eden soruları yanında O’na, vücuda da bir hediye 

vererek, bir şey sunarak sormak. Seçimleri yaparken her seviyede "evet istiyorum" dedirtecek 

bütünlüğü yakalamak. Örneğin parlak değerli bir taş olan nişan yüzüğü (bunda prospect theory’nin 

de etkisi var), örneğin Lost’un son sahnelerinde Ben'in Walt'a adada iş teklif ederken Apollo çikolata 

uzatması, örneğin Matrix’te Kâhin’in Neo’ya seçimini sorarken şeker uzatması, felsefesinden söz 

ederek teselli ederken kurabiye vermesi. 

 

Mesajı sana hitap eden sanatın formunun da sana hitap etmesi, hatta müzik grubunda öne çıkan 

sanatçının (frontman) formunun da göze hitap etmesi. Sadece fiziksel güzelliği ile değil. Kendine 

güven gerektiren imajı ve onu taşıyabilmesiyle (korku, utanç ve öfkesiz, kendi ile barışık ve kendine 

güvenli). Hayranlık.  
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Her seviyede tatmin ve semboller yaratmak mutluluğa ve uyuma hizmet eder. İç uyumu olan 

kendisini ve çevresini mutlu edebilir, kendisini acıdan (suffering, dukkha) ve acı vermekten 

esirgeyebilir. 
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Bu tarz düşünce ile ruhani konuların akıl yoluyla araştırılması aslında oldukça eski bir gelenek. 

Modern zamanlar, aydınlanma çağı Rönesans gibi nispeten yakın dönemlerden söz etmiyorum. 2500 

yıl öncesinden söz ediyorum. Bugün en yaygın olan dinlerin var olmadığı bir dönemden. 

Zaten dünyanın en yüksek yerinde, Himalaya'larda oksijen az. Dolayısıyla şunlar oluyor:  

"Sporcular bazen yüksek seviyelerde uzun süre kamp yaptırılırlar. Uzun süreli olarak yükseklerde 

kalmanın önemli fizyolojik etkisi vardır (yaylaya çıkma). Yükseklerde oksijen az olduğu için vücudun 

işlevlerini yerine getirebilmesi için mutlaka bunu karşılayacak bir takım fizyolojik uyumlara 

gereksinme vardır. Tıp dilinde bu fizyolojik uyum olaylarına aklimatizasyon denir. Solunum hızı artımı 

ilk uyum değişikliğidir. Daha sonra oksijen eksikliğinin yarattığı uyarılara bağlı olarak alyuvar 

sayısında artma olur. Kanın hematökriti 40-45'ten 60'ın üzerine çıkar. Kan hacmi beşte birle dörtte bir 

oranında artar. Bu 2-3 haftada ulaşılan bir fizyolojik değişikliktir. (Yükseklerde bir kaç günlük kampın 

niçin yararsız bir uygulama olduğu burada açıkça görülmektedir). Di-füzyon kapasitesi artar. Damar, 

özellikle kılcal damarların sayısında artma meydana gelir. Hücrelerde mitokondrilerin ve oksidatif 

enzimlerin sayısında artış görülür”.20 

Cannabis'in (marijuana) de mevcut ve meşru olduğu bu bölgelerde dünyanın en bilge insanlarının 
yetişmesi tesadüf değil. Herkesin içmesi gerekmiyor, diğer insanlar ve hikâyeleri, gözlem, ilham ve 
esin kaynağıdır. Tabi az insan arasında geçen doğal ve sade bir hayatta tehdit algısını, kandırılma 
endişesini, stresi, hayat kazanma arayışını minimize etmek ve özüne dönmek daha kolay olabilir. 

Burada dikkate değer olan 2500 yıl önce, dünyanın yuvarlak olduğunu bile bilmeyen, ilkokul 

seviyesinde bilgisi bile olmayan insanların bizim psikiyatri, evrim, evrenin oluşumu gibi konularda 

türlü bilgiye ve tüm sanat tarihinin ilhamına Internet sayesinde erişebildiğimiz dönemde (bilgi çağı) 

zor ulaştığımız sonuçlara ulaşmış olması.  

“Everything that has a beginning has an end, Neo.” (The Oracle, The Matrix Trilogy) 

Tez    Antitez    Sentez 

Bebek    Yetişkin    Adam  

Creative force    Mantık    Akıl 

Ruh çağı   Bilim çağı    Bilgelik çağı 

Inspiration   Focus    Light 

Bu da benim kehanetim (son bölümde, 18 Kasım 2012). Tabi değişim sancısından sağ çıkanlar için. 

“- Jesse’ye Siddhartha’nın hikâyesini anlatıyordum. 

- Güzel bir hikâye. Güzel bir… Efsane 

- Gerçeği anlatmanın bir yolu ve çocuklar da seviyorlar” 

 (Little Buddha) 

George Lucas (Star Wars), Wachowski'ler (Matrix) ve Damon Lindelof (Lost), hikâye anlatımlarının ve 

sanatın gücüyle, aydınlanma arayışına hizmet ediyorlar. Bernardo Bertolucci de öyle (Little Buddha). 

Tabi ki Buddha’nın hikâyesini ilk anlatan da (ve belki ilk yazan da). 

 

                                                             
20 http://zehirlenme.blogspot.com/2008/09/hipoksi-nedir.html 
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21 

Öyle yükseldim ki şu anda. “Bir ben vardır benden içeri”  

“I have come to the conclusion that there is a force larger than the individual. It is controlled by the 

individuals, and it controls them. All I'm saying is that the pure soul is connected to a larger energy 

field that you would begin to understand if you went all the way back and saw yourself in your purest 

sense.” 

(George Lucas, 1977) 

Tabi hür düşünce ile aydınlanma arayan daha eskiler de vardı. İçlerindeki mimarın eserine saygı 

duyan taş ustaları piramitler gibi büyük eserler bıraktılar. 5000 yıla yakın mazi ile efsaneler, 

semboller ile anlatım ve aydınlanma arayışının, mimara saygı duyanın mimariye, geometriye saygı 

duyması ile günümüze kadar kalıcı olabilmiş en eski eserleri. Ama ne en eski olmak, ne de en yeni 

olmak “zirvede olmak” anlamına gelmiyor.   

                                                             
21 http://www.buddhist-images.co.uk/ 
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Reenkarnasyon 

Bilinç yıldızlardan gelip uzakta başka bir galaksiye dönecek olmak, hayvana bağlı yaşayan ve dışarıdan 

gelmiş olan enerji olmak zorunda değil, bu bir anlatım tekniği. İktisattaki modelleme gibi. 

Motivasyonlarını matematiğe döktüğümüzde temel özellikleri aynı olan anlaşılır ve basit temsillerle 

gerçeği daha kolay anlayıp üstünde çalışabilmek üzerine kurulu bir teori yazım yöntemi.  

Veriyi görselleştirerek işlemciyi verimli kullanmanın bir yolu. 

Külkedisi masalı: “Sana en yakın olması gerekenler bile zalim ve kötü olsalar da sen iyi ol, efendi ol, 

görevlerini yerine getir, bir peri sana yardım edecek, bir prens gelip seni bulacaktır”. Dini hikâyeler de 

büyüklere masallardan ibarettir. Alt metinlerin etkisi güçlü hikâyelerle verilmesi. 

Bu bağlamda alt metinleri çözmek için maddenin sınırları dışına çıkmadan da reenkarnasyondan söz 

edilebilir. 
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Nesiller arası reenkarnasyon  

Her anne-baba kendisini doğurur. Genleriyle, benzer ortam içine benzer genleri getirmekle, 

gelenekle yaşam biçiminin devamlılığını sağlamakla, kendi anne babasından gördüğü iyi şeyleri 

çocuğuna vermeye çalışmakla, kendi anne babasından gördüğü kötü şeyleri onları hatalarıyla 

kabullenmeyi beceremediği için “onlar iyiydi, beni seviyorlardı, o yüzden böyle yaptılar, ben de 

iyiyim, çocuğumu seviyorum ki böyle yapıyorum, şimdi buna inanmakla onların iyi olduklarına ve beni 

sevdiklerine inanmaya devam edebileyim” diye onların hatalarını da, ufak takıntılardan fiziksel zarar 

vermeye kadar çocuklarına yaşatmak suretiyle çocuklarına da geçirerek, her anne baba, kendi anne-

babasının yaptığı gibi, kendi çocuğunun da muhtemelen yapacağı gibi, kendi kendisini doğurur.  

Annem/babam hatalılydı, kötüydü ve bu bana zarar verdi diyerek öfke duymaya engel 

olamadıklarında ise bu öfkeye sebep olan davranış şeklini şeytan ilan ettikleri için bu konudaki takıntı 

ve getirdiği aşırı tepki ve duygu hali onlara miras kalır. İyi-kötü, doğru-yanlış şeklindeki katı ikilik 

algısının sonucu belli insani davranış biçimlerine tahammül gösterememektir. Bu şekilde anne 

babadan birinin bir davranışının diğerinde yarattığı etki çocuğa da geçer. 

Buna engel olarak reenkarnasyon zincirini kırmak için tüm şunları diyebilmek gerekir:  

Annem ve babam mükemmel değildi. Ben de değilim. Onların hata yaptıkları yaştayım ve benim 

kafam bir hayli karışık. Kim bilir onların kafası ne kadar karışıktı. 

Şu anda bir çocuğa ihtiyacım yok çünkü kendimi tekrar ettirmeye ihtiyacım yok. Babamla/annemle 

yaşayamadığım şeyleri oğlum/kızım üstünden yaşamaya ihtiyacım yok. Babamla/annemle yaşadığım 

şeyleri yaşayarak babamı/annemi yaşatmaya çalışmaya ihtiyacım yok. Baba/anne olarak 

babamı/annemi daha iyi anlamak için bu deneyimi yaşamaya ihtiyacım yok. Beni koşulsuz sevecek bir 

insan olsun diye bir çocuk sahibi olmaya ihtiyacım yok. Kaderine meşru şekilde etki edebileceğim bir 

kukla olsun diye çocuk yapmaya ihtiyacım yok. Başka birini elimde tutabilmek için onunla çocuk 

yapmaya ihtiyacım yok. Çocuk yapmanın beni büyütmesini umduğum için çocuk yaparak bir kumar 

oynamaya ihtiyacım yok. Bana yapılan yanlışlardan kaçınmak ve çocuğumun başarısıyla herkese 

benim haklı olduğumu ispatlamak için bir çocuk yapmaya ihtiyacım yok. Tüm yanlış sebeplerden 

dolayı çocuk yapan insanlardan olmak istemiyorum.  

Bir çocuk istemenin "şu anda hayatımda bir çocuk olsa o deneyim ikimiz için de ne kadar güzel olur" 

diye hissetmekten kaynaklanacağı an çocuk sahibi olmak isteyebilirim ve o deneyimin üçümüz için de 

güzel olacağına inanacağım, kendisi de buna inanan biriyle bunu yapabilirim. 
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Ömr-ü hayat içinde dönemler arası reenkarnasyon 

Hayatımızda kabaca 7 dönem yaşarız: bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, olgunluk, yaşlılık ve 

gerçek dünyadan kopukluk (hayali zaman). Bunlar tek sabiti adımız olan 7 ayrı hayattır. Bunların her 

birinde dönemin koşullarına adapte olmaya çalışırız. O anın gereklerine göre doğrularını belirleyip 

geçmişte olanı geçmişte bırakabilmek sağlıklı bir ruh hali ile kararlar almak için şarttır. Fakat bu, 

kendimizi yüceltmek için geçmişte yaptığımız hatalar üzerine sünger çekme fırsatını verir bize. 40 

yaşında bir insan olarak 7 yaşındaki, 14 yaşındaki hayatımızı ve hatalarımızı sorgulamak yerine 

yolumuza devam etmek zorunda olduğumuz için, bu anki hayatımızda önceki hayatlarımızı (şu hayat 

süresi içine sığdırdığımız 7 birbirinden farklı hayattan geçmişte kalmış olanları) unutmak zorunda 

kalırız. Bu da 7 yaşındaki, 14 yaşındaki hatalarımızı 40 yaşında da tekrarlayabilmemize sebep olur. 

Hayat bambaşkadır ama hatalar benzer, sonuçları benzer olabilir, örneğin insanlara fazla güvenmek 

veya insanlara yeterince güvenmemek. 14 yaşındaki ortamımızda bunun nesnesi olan insanlar, içinde 

olduğumuz durumlar ve bunun sonuçları 40 yaşında bizi ilgilendirmez ama 40 yaşında da hayatlar 

arası tek sabit olan bizin aynı hataları yapmamamız için geçmiş hayatlarımızı hatırlamamız gerekir. 

Kendimizi mükemmel olmadığımızı benimseyerek kabul etmeyi başaramadıysak geçmişe sünger 

çekerken hatalarımızı da unuttuğumuz için, hatta onların sonuçlarını unutmamıza rağmen kendimizin 

mükemmel olduğu fikrinde ısrar etmek sebebiyle hatalarımızı inatla tekrar ettiğimiz için yaşam 

süremiz içindeki 7 hayatımızda kendimizi tekrar tekrar doğururuz. 

Kısa bir Budist hikâye: Keçi kurban etmek üzere olan rahibin elindeki keçi gülüyor. 499 kez dirildikten 

sonra nihayet insan olarak hayata geleceğim diyor. Sonra ağlamaya başlıyor. Rahip niye ağlıyorsun 

diye sorduğunda senin için ağlıyorum çünkü ben de bir zamanlar keçi kurban etmiş bir rahiptim 

diyor. Ana fikri hayata saygı olan bir hikâye. 

Benzer bir hikâye: Bir sevgili, kişinin onda kendi eski halini görmesi, bu eski halinin bir önceki 

dönemdeki sevgilisinin canını yakan hal olması.  

Bir sonraki hayatımız bir öncekinden kaynaklanır. Canını yaktığımız insanlar oluruz. Karşı tarafı 

anlamak için ona çektirdiğimizi düşündüğümüz acıyı kendimize çektireceğimiz yeni hayatlar yaşarız. 

Veya kendi eski halimizi yüceltmek için o şekilde davranan biriyle birlikte olur ve zamanında hatalı 

olduğumuzu anlayana kadar bizle benzer hatalarını görmezden gelerek bizim başkasına yaşattığımız 

acıları yaşarız. Günahlarımız için kendimizi cezalandırdığımız kendi acımızı doğurur, kendi 

cehennemimizi yaşarız. 

İlk sevgiliden sonra pişmanlıklarla kendimizi onun yerine koyarak “keçi olarak yeniden dünyaya 

gelme” metaforundaki reenkarnasyonu yaşamak. Hepimizin bir yazgı çizgisi olduğunu ve o yolda bazı 

noktalara takıldığımızda nasıl birisi bizim zorlamamızla bunu aşamıyorsa, diğer kişilerin de onların 

zorlamasıyla bunu aşamayacağımızı bilmesi gerektiğini görüp vicdanımız temizlenene kadar, hayatla 

ilgili daha bilge bir anlayışa ulaşana kadar bu ilişkilerle maziminiz yükünden kurtulamamak. Bu 

sürecin ardından yeniden doğmak.  
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Devirler arası toplumsal reenkarnasyon 

İnsan etrafındaki hayvanlıkla baş edebilmek için alet yapan, grup halinde avlanan, kendisinden güçlü 

pek çok rakibini alt ederek yaşamda kalabilecek aklı geliştiren hayvandır. 

Kaplumbağa tüm bu hayvanlıklarla muhatap olup efendiliğini bozmamak için bir kabuk geliştirmiş, 

muhtemelen konuşma ihtimali en yüksek olan hayvandır. Biraz otladığı yerleri yükseklere taşırsa dile 

gelip etrafına "biraz adam olun ama" demesi mümkündür. 

Tembel hayvan (sloth) da kaplumbağa gibidir ama henüz kabuk geliştiremedi garibim. Efendiliğinden 

canı pahasına taviz vermeyen, pek karakterli bir kişiliktir. 

Mecazi bir anlatımla, Prometheus ateşi tanrılardan getirdi. Ateş ışıktı. Işık bilinçti. Uyanmaydı. 

Uyanma anımızda, uyandığımızda hatırladığımız rüya, uyanma anımızda uyanmayı tetikleyen şeyin 

neden olduğu rüyadır. Uyanma da bir rüyadır ama rüya olmayana geçiştir. Örneğin uyuma sırasında 

bir telefonun çalması ve bunun rüyaya dâhil olması rüya âleminde çok uzun bir konu yaşattırabilir 

bize, fakat aslında çok kısa sürer. 

Tanrılardan çalınan ışık, ateş, bilinç bize geldiğinde, biz de rüyadan uyanmıştık. Uyanma anı geriye 

doğru işliyor. Zamandan kopuk bir şekilde, vuku bulduğu andan öncesinde yaşanmaya başlıyor. Önce 

diğer bilinç haline geçilmiyor, mevcut bilinç halinin algıladığı hayatın diğer hayatın gerçeklerine 

uyarlanmaya çalışıldığı bir dönem yaşanıyor. İkisinden de daha az gerçek olan (telefon sesinin rüyaya 

dahil olması gibi) 

Bu sürecin sonunda insan artık başka bir şey oluyor. Şu anda olduğunu sandığı ve kabullendiği şeyin 

çok komik geleceği, tıpkı rüyalarımızda olduğumuzu sandığımız şeyi sürdürmeye çalışmamız ama 

uyanma anı başladığında, süreç başladığında o bilinç düzeyimiz için çok uzun sürmesi fakat aslında 

çok kısa sürmesi gibi.  

Uyanmak farklı bir bilinç düzeyine geçmektir ve yaşanılan her şeyin bir yanılmasa olduğunu kabul 

etmekle başlar. Budizm, varoluşçu bilim kurgu filmleri, felsefe, dinler, mitoloji, psikiyatrinin ortak 

konularından. Bu şekilde felsefe, sanat, din, tarih ve bilimin kesişmesi, hayata dair aynı soruya cevap 

arayan insanların izledikleri disiplin ne olursa olsun aynı cevabı bulmasını işaret ettiği için ilgi çekici.  

Hayvanlıktan insanlığa geçişimiz de adeta böyle olmuş. Bir dönem gerçekliğimiz “orman, mağara, 

avlanmak”. Ardından bu durum “tanrılardan gelen” ateşle değişmiş, bilinçlenmişiz. “Hayat böyle bir 

şey değil, biz böyle yaşıyoruz ama maymun gibi yaşamak zorunda değiliz” (maymundan gelmek). Ve 

insanlık tarihi adeta sürekli bunun fark edilmesi üzerine kurulu. Böyle bir devinim, tekerrür. Ve bu 

devinim de bir reenkarnasyon zinciri. Yani hep aynı şey yaşanıyor. Hep daha yüksek bilinç düzeyine 

yaşanan bir yolculuk. Ama o uyanmaya başlama evresine kadar yaşanan, o dönemin daimi kalıcı 

gerçek olduğunu sanan ve yaptığı her şeyi ona göre yapan değişime kapalı insanların yaşadıkları ve 

yaşattıkları. Üçüncü dünya savaşı da yaşanırsa bu dönemin bitmekte olduğunun kabullenilememesi 

sebebiyle yaşanacak. (“We must all learn to live together as brothers or we will perish together as 

fools.” -  Dr. Martin Luther King) (“Live together or die alone” – Lost). 
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Daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmak fikri acı içindeki insanı koşullayarak kullanılabiliyor. Her 

depresyon bir ölüm barındırıyor. Yeni bir hayata geçiş, mevcut hayatın sona ermesi, yok olma hissi 

yaşatıyor ve farklı bir bilinç düzeyine geçiş, yok olma hissini kabullenip hayatının bir yanılsama 

olduğunu görmeden yaşanmıyor. Bu süreçte Kübler-Ross modelinde belirlenen ve 1969 tarihli “On 

Death and Dying” adlı kitapta, aslında depresyon değil, ölüm incelenirken gözlemlendiği anlatılan 

kederin beş aşaması (The Five Stages of Grief22) yaşanması bundan. 

Kederin beş aşaması (The Five Stages of Grief) 

 İnkar (Denial) 

 Öfke (Anger) 

 Pazarlık (Bargaining) 

 Depresyon (Depression) 

 Kabullenme (Acceptance) 

Bunlar aynı zamanda birinin ölümüyle karşılaşınca ve dolayısıyla birinin (sevgilinin) gidişiyle 

(kaybedilmesiyle) karşılaşınca da yaşanan adımlar. 

Daha yüksek bir bilinç düzeyi ve bu dünyayı o kadar da iplememeyi yanlış yorumlayıp “haydi el ele 

intihar edelim, daha güzel yarınlara gideceğiz, kozmik bilince ulaşacağız” diye yaşama değer 

vermeyen ama insanların acısından beslenerek onları yönlendirebilme gücü ile kendini yücelten 

mutsuz ve narsist bir insan tarafından yönlendirilen, kendisi ise kederin “pazarlık” döneminde olan 

insanlardan oluşan tarikatlar var. Hâlbuki yaşama saygısı olmayan bir insan tarafından 

yönlendirilmeye açık olduğumuz dönemlerde bunu ıskalamaya yatkın olabilsek de uyanış yaşamın bir 

parçası (ileride daha ayrıntılı açıklanacak). 

Böyle zamanlar insanın inancının ona yardımcı olabileceği, kendisine inancını bulmasına, yaşama ve 

onun bir anlamı olduğuna inanmasını sağlayan bir inanç sisteminin yardımcı olabileceği zamanlar. 

Bunu da kıyamet inancı (korku), bilinmeyeni fazla kurcalamadan teslimiyet ve kadercilik (cehalet), 

cennet vaadi (açgözlülük), tanrıyı kendi imajında yaratma (kibir) barındıran ve sadece şehvet/arzuyu 

yenme için nefsi terbiye tavsiye eden, tüm maneviyatını oradan aldığı için onu uç noktalarda yapan 

bazı dinlerde aramak anlamsız. Üstelik bunu Tanrıyı insanın imajında yaratarak ve insana onun 

iyiliğini koruma görevini vererek yapması tehlikeli zira dünyada endişe etmek gereken kötü insanların 

aldığı iyi kararlar değil, çok iyi olduğunu sanan insanların aldığı kötü kararlardır. Sen dâhil. 

İyi - kötü şeklinde bir ikilik algısı karşı tarafı savaşılması gereken olarak görmeye, öbür dünya inancı 

bu savaş uğrunda can almaktan ve ölmekten çekinmemeye koşulluyor. Bugüne kadar siyasi elitler, 

iktidarlarını ve ekonomik güçlerini genişletmek için vatandaşlarını ölmeye ve öldürmeye 

göndermekte bu durumu kullandı. Fakat insanın yok etme kapasitesinin yok olma ihtimaline 

dönüştüğü teknoloji seviyesine ulaşıldığı için dinlerin kıyamet fikri kendi kendini gerçek kılan bir 

kehanete dönüşüyor ve sorgulama ihtiyacı yükseliyor. 

Korku, cehalet, açgözlülük, kibir ve şehveti acı çekmekten kurtulmanın önündeki en büyük engeller 

sayan Budist felsefe daha sağlıklı gözüküyor. Küçük çocuklara, seksen yaşındaki çocuklara ve 

aradakilere hayatı ve niye mutsuz olduklarını, ne yapabileceklerini anlatmak için güzel bir yöntem.  

                                                             
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Kübler-Ross_model 
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Ruhun tekerrür etmesi ile reenkarnasyon 

Bir yazının ruhu vardır. Bir yasanın ruhu vardır. Bütünlüğün tutarlı olduğu ve özünün anlaşıldığı, onu 

tanımlayan en küçük parçasına ruh denir. Bu anlamda bir insanın da ruhu vardır. Örneğin “iyi, 

merhametli, vicdanlı fakat yaşadığı sıkıntılar sebebiyle sabrı sınırlı, yeni sıkıntılar yaşama korkusuyla 

hırslı ve bu ürkekliğinden kaynaklanan bir saldırganlığa sahip” cümlesi pek çok insanın ruhunun özeti 

olabilir. 

Koşullar, aile, ortam, yazgıda karşılaşılanlar, günün doğduğu saatte doğmuş olmak, bereketli ve 

ılıman bir mevsim yaşanan bir ayda doğmuş olmak, dünyayı ve hayatı ilk tanıştığı dönemde böyle 

algılamak, isminin ailesi tarafından ne olması istendiğinin, nasıl yetiştirilmeye çalıştığının sembolü 

olması, örneğin Küçük Anka Kuşu, örneğin Kemal. Bütün bunlar insanın bütünlüğüne ve özüne yön 

verebilen şeylerdir. Genetik yapısından kaynaklanan vücut yapısı da bunun bir parçasıdır. 

İşte bütün bu etkenler birleşip de daha önce yaşamış bir kişinin tekrarını sağlayacak şekilde bir 

tekerrür oluşturduklarında o kişinin ruhunun yeniden dünyaya geldiğinden söz edilebilir. Tapınağa 

geri götürmek için akıl hocasını arayan bir Lama için bulduğu kişinin hocasının aydınlığını 

taşıyabilecek öze, yapıya sahip olması yeterli değil midir? Bunun bizzat aynı ruhun maddeyle bir olan 

bir enerji gibi yeniden bir vücuda yapışması şeklinde olması gerekmez, aynı ruhu taşıyan iki yazının 

aynı etkiyi, aynı ilhamı vermesi gibi bu yeni adayın da ölen akıl hocası ile aynı özü taşıması aynı ruhu 

taşıması anlamına gelir. İşte böyle özel insanlar bulunduğunda, önlerine aynı seçenekler 

koyulduğunda ölen akıl hocası ile aynı seçimleri yapacak insanlar, tapınakta yeni akıl hocası olmak 

üzere yaşamda yerini alması için bu ruhun nasıl vuku bulduğunun çözülmesi gerekmez. Önemli olan 

aynı özün yeniden vücut bulmuş olmasıdır. Çünkü tapınakta herkes bütünün bir parçasıdır ve 

bütünün eksilen parçası bulunmuştur. 

Ruhun yeniden dünyaya gelmesi mümkün olsun veya olmasın. Felsefi çıkarımlar değişmiyor. Bu 

hayattayız çünkü bu hayat bu evrenin kendini oluşturabilmesi için mümkün olan koşulları içinde 

oluşturabileceğinin en mükemmeli, biz de her ne olursak olalım buradayız çünkü burası 

olabileceğimiz başka yerlerden daha güzel, en azından şu anda olabildiğimiz halimizle. Tüm evren var 

olmak ve hayatı deneyimlemek, var olmayı deneyimlemek istiyor, yaşamın amacı yaşam, hayatın 

anlamı hayatın kendisidir.  

“There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why 

it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. 

There is another theory which states that this has already happened.” (The Hitchhiker's Guide to the 

Galaxy, BBC Radio 4, 24 December 1978) 

Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything (42), The Hitchhiker's Guide to 

the Galaxy, BBC Radio 4, 29 March 1978.  
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Evrimsel gelişim ve reenkarnasyon 

Aynı süre boyunca, biri kırmızı bir odada, diğeri mavi bir odada tutulan iki insanından bir dakika 

geçtiğini düşündüklerinde odadan çıkmaları istenir. Kırmızı odadaki denek daha uzun sürede bir 

dakikanın geçtiğini düşünür. Mavi odada kalanlar ortalamada 11 saniye daha erken odadan çıkarlar, 

bir dakikanın geçtiğine karar verirler. Buna benzer bir durumu zihnin daha aktif olmasına sebep olan 

bir kimyasal durum yaratınca normalde beş kat merdiven inerken düşüneceğiniz kadar şeyi 3 veya 4 

kat merdiven inerken düşündüğünüz için giriş katına gelmiş olmanız gerektiğini sandığınız 

zamanlarda yaşamış olabilirsiniz. Deneyde aynı şeyin mavi ile gerçekleşmesinin sebebi renklerin 

yarattığı tedirginlik, uyarılmışlık seviyesinin farklı olması. Kırmızının korkuyu uyarması, tehlike 

duygusu yaratması zihnin, aklın daha az aktif olmasına sebep olur. Bir sınava girmeden önce kırmızı 

gören insanların o sınavda daha düşük sonuç aldığı gözlemlenmiştir. 23 

Bilim adamları bu davranış şeklinin kökenlerinin yaşamın okyanusta yer alan tek hücreli ilk formlarına 

kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Güneşin enerjisinden faydalanmak için uzun dalga boyuna sahip 

olan turuncu, sarı, kırmızı ışıklardan faydalanmak gerekmesi ama zararlı, hatta ölümcül olabilen 

ultraviyole ışınlardan kaçınmaları gerekiyordu. Buna göre günün belli saatlerinde (şafak, 

alacakaranlık) suyun yüzeyine yaklaşıyorlardı, belli saatlerde dibe çöküyorlardı. Bunun sonucu olarak 

canlıların renk ayrımına geliştirdikleri ilk hassasiyet sarı ve mavi şeklinde bir ayrıma dayanıyordu.  

Yaklaşık 14 milyon yıl önce, kırmızı ve yeşile hassasiyet kazanıldı. Bu kelime dağarcığının 

genişletilmesine benzetilebilecek bir durumdu, meyve bulup yemek ve farklı tehlikelerin algılanması 

gibi doğa içinde yaşamın gerektirmesinin getirdiği evrimsel bir basamak. Bunun evrimde çok daha 

yeni olmasının sonucu olarak sarı/mavi'ye aşinalığımız ve kurduğumuz bağ derin, kırmızı/yeşille 

bağımız ise uyarısı cerebral cortex'te yer alan öğrenilmiş bir tepki. Mavinin sakinleştirici etkisi, soğuk 

renklerle sıcak renkler arasında ayrıma varmak gibi şeyler bu durumun bir sonucu.24 

Bizim gördüklerimizin bizim üzerimizdeki etkisinden, dışarıdan bize bakanların bizde gördüklerine 

geçelim. Mikro ifade (micro-expression25) istem dışı yüz kasları hareketleri sonucu saklanılmak 

istenen duygunun saniyenin 15'te biri, 25'te biri kadar süre ile yüzdeki ifadede görülebilmesidir. 

Bunu amigdala (amygdala) adlı beynin hafıza ve duygusal tepkilerden sorumlu bölümün çalışma 

şekline bağlayalım. “Etki ve tepki” (Merovingian, Matrix Reloaded).  

Kuşlardan, akraba oldukları dinazorlara kadar pek çok ilkel hayvanda beynin yapısı kertenkele 

beynidir. Ortam koşulları sonucu tabiatının gerektirdiği yoldan gitmekten başka şansı olmayan 

elektron gibi. Ceninin evrelerine bakıldığında ilk bu kertenkele beynin oluştuğu görülebilir, ardından 

gelişiminde evrimin her aşamasını görmek mümkündür. Vahşi hayvan olarak adlandırdığımız 

hayvanlarda ve insanda da bu kertenkele beyin bulunur. Açtır, korkar, bencildir ve azgındır, "nasıl sağ 

kalırım, nasıl ürerim", görevi budur. Evrimin devamında, köpekler, maymunlar ve insanlarda limbik 

sistemi, neokorteks kertenkele beynin etrafında oluşmuştur, görevi temelde “nasıl paylaşırım, nasıl 

sadık olurum, nasıl bağ kurarım” ve onun üstüne de “nasıl alışılagelmişin dışına çıkarım”. 26 

                                                             
23

 BBC Horizon, 2011, Do You See What I See 
24

 BBC Horizon, 2011, Do You See What I See 
25

 Lie to me, 2009-2011, Fox 
26 Seth Godin, Quieting the Lizard Brain 
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Her projenin sonunda kertenkele beyin yeniden devreye girer “rezil olacağım, hapse gireceğim, 

kovulacağım, başım belaya girecek”. Çünkü projenin sona ermesi ve ortaya çıkması, eleştirilerle 

karşılaşmak anlamına gelir. Bu aşamada kertenkele beynin bizi sevk ettiği durumlar: Ertelemek, aşırı 

eleştirmek, kaygı/endişeler icat etmek, detayları saplantı haline getirmek, bahaneler yaratmak.27 

Görüldüğü üzere insanın başka bir yaşamında bir kertenkele, bir tek hücreli deniz canlısı, bir maymun 

olduğunu düşünmek için onun davranışlarını derinlemesine incelemek yeterlidir. Evrimsel 

gelişimimizin sonuçlarını taşıyoruz ve şimdiki hayatımızın öncekinden farklı olması, davranış 

şeklimizin de önceki hayatlarımızdan farklı olmasını gerektirerek reenkarnasyonu yenme ihtiyacını 

doğuruyor. 

Korkudan kaynaklı sezgi ile hareket etmenin yerinde olduğu zamanlar, ani tehlikelerden ibaret. 

Refleks ile hareket edilen zamanlar gibi, zaten yerinde olup olmadığının sorgulanmasına bile gerek 

olmayan zamanlarda bu sezgiler devreye girebilir. O zamanlarda bile üstüne devrilen direkten, 

direğin devrildiği yöne kaçma karikatürüne dönüşebiliyor insan. Bunun dışında korku etkisi ve kontrol 

ihtiyacı ile içten yükselen her şüpheye kulak vermek, temel güdüleri hayatta kalmak üzerine kurulu 

olan ve arada yanlış yere alarm vermeyi tehlikeleri görememenin yanında çok önemsiz bulduğu için 

yanlış alarm vermeye yatkın kertenkele beynin sesinden mantığın sesini duyamamak ile sonuçlanır.  

Kertenkele beyni sakinleştirmenin bir yolu meditasyon. Ona bir görev vererek “sen şimdi nefes alıp 

verişimi takip et, bu çok önemli” demek ve onun sessizleşmesini izlemek. Endişeler ve onların etkisi 

ile zihinde oluşturulan gerçekliklerin algıya dönüşmesi hayatın bir yanılsama olmasının sebebi. 

Bilim kurgu çağrışımlarımıza dönersek “Fear is the mind killer”.28 

I must not fear. 

Fear is the mind-killer. 

Fear is the little-death that brings total obliteration. 

I will face my fear. 

I will permit it to pass over me and through me. 

And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. 

Where the fear has gone there will be nothing. 

Only I will remain. 

Bu ayin, dua (mantra) Lost'ta Jack'in 10 saniyeliğine korkunun kendisini ele geçirmesine izin vermesi 

ve ardından kontrolünü tekrar ele almasını anımsatıyor. Veya Star Wars evreninde korkunun karanlık 

tarafa sürüklemesi. Matrix’te “zihnini özgürleştir” (free your mind) bölümünde inanç sıçraması (leap 

of faith) deneyinde ve ardından gelen idman bölümünde endişelerinden, korkularından kurtulmayan 

Neo’nun potansiyeline ulaşamaması. 

“Fear is the path to the dark side. Fear leads to hate, hate leads to anger, anger leads to suffering.” 

(Yoda, Star Wars) 

Cesaret korkunun yokluğu durumu değildir. Korkuyla başa çıkılması, kontrolüne girilmemesidir.  

                                                             
27

 Seth Godin, Quieting the Lizard Brain 
28 Dune, Frank Herbert 
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İ DRAK: Bu yu k birleşik kömplö teörisi 

Kehanet, sanat ve sebeplerin incelenmesinden yola çıkarak inanç ve mantığın sorgulanması. 

 

 

 

 

 

 

29 

Ben çizdiğim için mi gözü üstümde yoksa gözü üstümde olduğu için mi çizdim?  

                                                             
29 http://jaykeseyes.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 
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Hikâye 

Özdeşleşilecek karakterler yaratmak. O karakterin tercihlerinin, karakteri benimseyen seyircinin 

kendi vardığı, varacağı sonuçlar olduğuna inandırmak. Karakterin yapacaklarının tahmin edilmesine 

sebep olacak foreshadowing (bir hikâyede ilerde olacak herhangi bir olayı yazarın önceden küçük 

ipuçlarıyla belirtmesi) teknikleriyle veya beyaz perdede yirmi beşinci kare gibi tekniklerle, izleyicinin 

kendi önsezisinin aynı sonuçlara karakterden önce vardığını hissettirmek yoluyla, yönlendirmek. 

Çağın erkeğinin sahip olduğunu düşündüğü özelliklerin dünyayı kurtardığı hikâyeler yazmak. Çağın 

kadınının hayalini kurduğu özelliklerin başkalarının, özellikle de erkeklerin başaramadığı şeyleri 

başardığı hikâyeler yazmak. 

Çağın erkeklerinin sahip olduğu ve kadınlarının fantezisini kurduğu ama çağın erkeklerinin dışa 

vurmadığı özelliklerle dünyanın kurtarıldığı hikâyeler. Yanında da üstteki ikisine daha çok uyacak 

şekilde özelleşmiş yan karakterler. 

Din veya sanat kitabı. 

Sanat 

Güncel popüler eserler üzerinden yukarıda anlatılanlara örnekler vermek istiyorum. 

“Inception: an event that is a beginning; a first part or stage of subsequent events” (ardından 

gelenlerin başlangıcı, ilk parçası veya ilk aşaması olan bir olay) 

Sanat eserlerinin verdikleri ilhamı bir inception olarak tanımlayalım, bunun adına etki diyelim. 

Matrix filminin yarattığı etki: Etrafındaki dünyanın aydınlanmamış herkesin inandığı gibi bir yer 

olmadığını anladığın zaman aydınlanacaksın ve bütün dünyayı farklı bir yer olarak görebileceksin. O 

zaman dünyayı değiştirme gücün olacak. 

Lost’ta verilen etki: İnanç sahibi olmanın kendine ve adaya inanmak olarak tanımlanması. Mantık 

adamı da olsanız, inanç adamı da olsanız, etrafınızda olanları, adanın ne olduğunu, hayatın ne 

olduğunu anlamasanız da ışığa yolculukta görevinizi üstlenebilirsiniz, yeter ki kendinize inanın. Ama 

egonuz ile (Don’t tell me what I can’t do!) hareket ederseniz karanlık insanlar tarafından 

kullanılabilirsiniz. Olsun, yine de yolunuzu tekrar bulabilirsiniz (It only ends once, everything else is 

just progress). Nihayetinde yapmak gereken, mantık ve kendine inançla, yazgını kabullenerek yolunu 

çizip kaderini belirlemek için iyi kararlar alırsan iyi şeyler olacağına, yazgının arkasındaki evrene 

güvenmek. 

Inception filminin etkisi: İnsanın bu dünyanın yanılsama olduğuna inanıp “yalan dünya”dan 

kurtulmak için ölmek istemesi, bu dünyadaki hayatına kıymet vermemesi, düzeltilmesi gereken bir 

hata. 

Sanat, mentalism ve sembolizm ile günün ruhunu takip ederek geleceğe ve düşünce şekline yön 

veren en son dinlerden.  
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Kâhin 

Bir örnekle başlayalım. Geçtiğimiz binyılın sonlarına doğru yayınlanan ve Nostradamus kehanetlerini 

medeniyetler çatışması şeklinde doğu batı savaşı olarak yorumlayan bir kitaptan fikirler: 

 Türkiye'de karizmatik bir lider yükselecek, 

 İran ile batı çatışacak, Türkiye arada kalacak, 

 İran Türkiye'yi vuracak, 

 İran Avrupa'yı vuracak. 

Dolayısıyla savaş çıktığında uzun menzilli füzelerle Avrupa’yı beklenmedik şekilde vuracak olan İran'ın 

önce füze kalkanı bulunan Türkiye'yi vuracağı beklentisi kitaptan çıkan yorumlarla uyumlu. Doğru 

çıkarsa (ve sağ kalırsak) kitabı bulur tekrar okuruz devamı için. Kehanetleri yorumlayan kitap tarihi 

tutturamamış olur yalnız, 2000 veya öncesi bir tarihi öngörüyordu, fakat kehanette kastedilen 

zamanın çağın bitimi olduğuna, yani 2012 olduğuna inanmak da mümkün. 

Tüm bunlara inanıyor muyum? Hayır. Ama çok önemli bir teori: kendi kendini gerçek kılan 

kehanetler. Örneğin Derren Brown gibi “mentalist”ler (veya psişik olduğunu iddia edenler) deneğin 

aklında tutacağı şarkı ismini önceden biliyorlar çünkü yaptıkları hareketler, vücut dilleri ve soruyu 

sordukları ana kadar söyledikleri ile deneğin aklına o şarkıyı, o şarkıdaki kelimeleri getiriyor ve onu 

koşulluyorlar. Yani kişinin tutacağı şarkıyı bilmelerinin sebebi geleceği görmeleri değil, o kişiyi 

koşullamaları. O yüzden, kehanetine inanılan insanlar geleceği yazabiliyorlar gerçekten, onlar 

geleceği gördükleri için değil, onların yazması ve onlara inanılması sonucu insanlar bilinçaltlarında bu 

geleceği gerçek kabul ettikleri için. Bu muhteşem bir güç, muhteşem bir yetenek. Sınırlı insan zekâsını 

aşan bazı dehaların toplumu yüzyıllarca yönlendirmesini sağlayan bir teknik. 

Ben bu kitabı okudum, benimle beraber yüz bin kişi okudu. Sonra o yüz bin kişi hayatlarına 

bilinçaltlarında bu kitapla devam ettiler ve verdikleri eserlere, yaptıkları işlere bunu yansıttılar. 

"Medeniyetler çatışması olacak" inancıyla İran'ı sıkıştırdılar, füze kalkanı projesi hazırladılar vs. Tabi 

bir kısmının yaptıklarında bilinçaltı değil, körü körüne bir inancın da etkisi olabilir. Sonuçta bu 

hareketlerin sonucu olarak medeniyetler çatışması her zamankinden daha yakın. 

Kimisi buna çekim yasası da diyebilir, neyin olacağına inanırsan evrenin sana onu vermesi. Savaş 

olacak deyip silahlanır, köşeye sıkıştırırsan, karşıdakinin de anlaşılan savaş olacak deyip misilleme 

yapması ile savaşa doğru gidilmesi. Yüzyıllar öncesine dayanan inançlardan kaynaklanan kolektif 

çılgınlık hali. 

Dolayısıyla kehanetlere inanan bir insan da, “ben analitik düşünceye inanıyorum, öyle saçmalıklara 

inanmam, mantıklı bir açıklaması olmalı” diyen bir insan da “yakında büyük bir savaşın ortasında 

kalacağız, çünkü Nostradamus vaktiyle öyle yazdı” diyebilir. 

One often meets his destiny on the road he takes to avoid it. (Oogway, Kung Fu Panda) 

The oracle isn't where the power is, anyway. The power is with the priests, even if they had to invent 

the oracle. (Minority Report, 2002)  
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Organize Din 

Organize din. Kurumsallaşmış din. Ortaçağ. Kilise. Dogma. Aydınlanma özlemi. Yeni bir dünya düzeni 

özlemi. İnançsız olarak görülmek. Öcü olarak görülmek. Şeytan ve şeytana tapan olarak görülmek. 

Dinin anlattığı şeyleri kelime anlamıyla alan milyarlarca insan. İyi-kötü, doğru-yanlış ayrımı ve yargı 

üzerine kurulu ikiliğin korku, öfke ve utançla hareket eden amigdalayı programlaması. Kertenkele 

beyin, etki-tepki, otomatik, koşullanma, gördüğünün etkisinde bilincinde bile olmadan davranış 

şeklinin programlanması. Bunun düşmanlar yaratarak insanları ölmeye ve öldürmeye göndermeyi 

kolaylaştırması, iktidarların gücüne güç katması. 

30 

Aydınlanma arayanlar, dinin de koşullama ile kendini gerçek kılma olduğunu bilenler, dinleri ve eski 

inançları, sembolizmi inceleyerek koşullamanın nasıl yapıldığını keşfedip dünyayı ve geleceği 

yönlendirebilecek, kitleleri sürükleyebilecekler. Bunu yaparken de yine sembolizmi ve bilimi, 

psikiyatri alanında hipnoz ve telkin için keşfedilmiş koşullama yöntemlerini ve medyayı kullanacaklar. 

Geçerli inançlara, dinlere inanmadıkları için şeytana tapan olarak damgalanacaklar (ve içlerinde kendi 

çıkarları için insanlığı manipüle edenlerin manevi, mecazi anlamda ruhlarını şeytana sattıkları 

söylenebilir) ama aydınlanma için çaba gösterenlerin ve bunu “o kitaplar gerçek değil” diyerek değil, 

psikiyatrinin tavsiye ettiği yöntemle, doğru yönlendirmeleri yapıp doğru soruları sorarak o sonuca 

sizin ulaşmanızı sağlayıp o sonucu kabullenmenizi hedefleyerek yapanların kötü olduklarını iddia 

etmek, sizin eski inançlara bağlılığınız kalmış.  

In the land of the blind, the one eyed man is king. (Erasmus) 

 

                                                             
30 A Clockwork Orange, Stanley Kubrick, 1971 
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31 

Illuminati: Rönesans ve bugün yaşamakta olduğumuz ve internet, dijital çağ ve sanatın hızla yayılması 

ile başlayan İkinci Rönesans'ın arkasındaki güç. Bu bir odada oturan kişiler değil, aydınlanmanın ne 

olduğunu anlayan herkes. Dönemin ruhunun parçası olanlar. 

Bu noktada konuya Kabbalah'yı da dâhil edelim. Bu el kitabının anlayışına göre aşağıdaki metinde 

yazar geleceğin oluşturulabilir belirlenebilir olduğuna inandığından bahsediyor: 

“Kabalayı, realitenin iki temel gücüyle – alma ve ihsan etme – çalışarak faydamıza kullanabiliriz. 

Kabala bize sadece yaratılışın tasarımını öğretmez, aynı zamanda realitenin her şeye gücü yeten ve 

her şeyi bilen başlangıçtaki Tasarlayanı gibi, nasıl tasarlayanlar olabileceğimizi öğretir.” 

Ve son olarak, bu el kitabının bu üçlemede verdiği “Inception”: Tanrı senin içinde, ona ulaş ve 

dünyayı yarat. 

A Imbibe Relieve Even A Mile I.  

(It’s an anagram you idiot)  

                                                             
31 Futurama, Matt Groening, Fox (1999–2003), Comedy Central (2008–…) 
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Neo: If I had to guess, I'd say you were a program from the machine world. 

The Oracle: So far so good. 

Neo: But if that's true, that could mean you're a part of the system, another kind of control. 

The Oracle: Keep going. 

Neo: I suppose the most obvious question is, how can I trust you?  

The Oracle: Bingo. It is a pickle. No doubt about it. The bad news is there's no way if you can really 

know whether I'm here to help you or not, so it's really up to you. You just have to make up your own 

damned mind to either accept what I'm going to tell you, or reject it. 

(The Matrix Reloaded) 

You don’t have to worship the artist to appreciate art. 

Don't think, feel! It is like a finger pointing a way to the moon. Don't concentrate on the finger or you 

will miss all that heavenly glory. Do you understand? 

(Bruce Lee, Enter the Dragon) 

“Quand le doigt montre le ciel, l'imbecile regarde le doigt.” 

(Amélie) 

 

 

 

 

 

 
(The Simpsons Movie, 2007) 

 

“God, where'd they get those torches and pitchforks so fast?” 

(Married... with Children, 1987–1997)  
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Ekonomi 

İktisat, sistem içindeki diğer ajanların davranış biçimi hakkında beklentileri hesaplayıp buna göre 

optimizasyon yapmak üzerine kuruludur. Fakat geri kalan herkesin ne yapacağı konusundaki 

beklentileri oluştururken rasyonel insan varsayımı ile hareket ettirildiğinde sonucun isabetli olması 

mümkün değildir. 

Ekonomi ve evrimin temel prensiplerinden olan kaynakların doğru kullanımı ile rasyonellik 

birleştiğinde ortaya engellenemez eğilimleri sonucu önlenemez şekilde bazen irrasyonel kararlar 

veren bir ajan çıkıyor (It is inevitable, Agent Smith, The Matrix). Zira bu durum mükemmel olmasa da 

optimal olan, erişilebilen en iyi durum. Sınırlı işlem kapasitesine sahip bir beyni kullanmanın rasyonel 

yolu, arada hataya yol açsa da genel olarak isabetli sonuçlara ulaştıran kısayollara başvurmaktır. 

Kendi kendini gerçek kılan kehanetlere iktisat teorisinde yer verilmektedir. Bunun yanı sıra rasyonel 

insan tanımının “önlenemez eğilimleri olan rasyonel insan” tanımı ile değiştirilmesi gerekmektedir. 

Sadece kendimizi olduğumuz gibi kabullenmek için değil, geri kalan herkesin davranış şeklini 

öngörmeye çalışırken gerçekçi bir bakış açısı yakalamak için onları olduğu gibi kabullenmek gerektiği 

için. Bu konunun analizi için “nasıl karar veririz” ve “hür irade” başlıklarına tekrar göz atmak gerekir. 

Neden bir firmanın reklamcılardan oluşan bölümü, ürünün yanına güzel kadınlar ve güzel erkekler 

koyduklarında ve fiyatı 9.99 yaptıklarında daha çok satacağını düşünürken aynı firmanın 

iktisatçılardan oluşan bölümü beklenti hesaplarını benzer bir mantıkla yapmasın ki? İki disiplinin de 

malzemesi insan. 

İktisat teorilerinin rasyonel ajan varsayımının bir diğer sorunu da şu, paranın değeri, örneğin 20 

TL'nin değeri, aynı insan ve aynı ürün için bile olsa aynı değil. Örneğin 10 TL'lik ve 30 TL'lik iki 

şaraptan 10 TL olanı seçen kişi, aynı şaraplar bir restoranda 40 TL ve 60 TL olduğunda pahalı olanı 

alabiliyor. Nispi fiyatların değerlendirilmesinden ötürü, 20 TL gibi sabit olan fiyat farkının karara etkisi 

değişiyor. Bu durumdan faydalanan tüccar sadece ürünü olduğundan pahalı satmakla kalmıyor, aynı 

zamanda ürün tercihini de etkiliyor. 

Buna “nasıl karar veririz” ve “hür irade” bölümlerinde gördüğümüz algı kusurlarının sonucu olan özel 

durumları ekleyelim.  

Örneğin seçim paradoksu. Seçim sayısı arttıkça seçim hakkının azalması durumu. Çok seçenekle karşı 

karşıya kalındığında bunun seçim yorgunluğu yaratması ve beklentileri karşılayan ilk seçeneğin tercih 

edilmesi durumu. (The paradox of choice, Why more is less, Barry Schwartz, TED: Ideas worth 

spreading) 

Daha özel bir durum: iki seçenek arasında kalan tüketiciye bir seçeneğin biraz daha çirkin bir hali 

yanında sunulur (hem de aynı fiyata). Üç seçenekten birinin diğerinden daha iyi olduğunu gören 

tüketiciler genelde bu seçeneği seçerler. Hâlbuki sadece başlangıçtaki iki seçenek sunulduğunda ya 

karar vermekte zorlanırlar veya diğer seçeneği seçerler. Bu sadece ürün tercihinde değil, iki 

fotoğraftan hangisindeki kişinin daha güzel olduğunu seçmemiz istendiğinde de işe yarıyor. İki kişinin 

fotoğraflarının yanına (A, B1) o fotoğraflardan birinin biraz çirkinleştirilmiş hali koyulduğunda (B2) 

denekler B1'i seçme eğilimi gösteriyor. (We're All Predictably Irrational - Dan Ariely, TED: Ideas worth 

spreading) 
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Basit bir örnek, negatif kazanç, yani kayba verilen tepki ile kazanca verilen tepkinin aynı olmaması. 

Bu arada bir oran (ratio), kayıptan korku oranı kullanılması gerekliliği prospect theory’nin 

incelenmesi ile görülebilir. Bu oran sabit değil, beklentilerin fonksiyonu, beklentide düşüşe hızlı, 

yükselmeye yavaş tepki veriyor. Örneğin kriz dönemlerinde hızla yükseliyor.  

Aynı şekilde, örneğin verilmiş olan karardan vazgeçmeme durumu (aslında bizim verdiğimiz karar 

değilse bile, Hall-Johansson deneyi), onaylama yanlılığı (inandığımız doğruları tasdik eden seçeneği 

seçme eğilimi) tanıma sezgisi (seçenekler arasında fazla bilgimiz olmadığında daha tanıdık olanı 

seçmek) değişken için zamanlar arası bir katılık (rigidity) yaratıyor. Üretimin girdiye, yani bir önceki 

dönem üretiminden elde edilenlere bağlı olmasına benzer ama bağımsız ve farklı bir durum zira insan 

davranışları ile ilgili beklenti ve eğilim hesapları söz konusu. 

İktisat teorileri piyasanın mükemmel olduğu, katılıkların devletin gereksiz müdahalelerinden 

kaynaklandığını iddia ettiklerinde de, piyasanın oluşturacağı optimal olmayan sonuçların merkezi 

kontrolü gerekli kıldığını iddia ettiklerinde de, rasyonel ajan (hem tüketici, üretici, hem yönetici) 

şeklindeki yanlış başlangıç varsayımı ile yola çıktıkları için modellemelerini eksik yapıyorlar. 

Bu durum yine iyi-kötü, doğru-yanlış şeklinde bir ikilik kurmaya yatkın olan korku ve endişe temelli 

kurallara sahip olmaktan kaynaklanıyor. Devletin müdahalesi sonucu etkin olmayan popülist yönetim 

ile elindekini kaybedeceğinden endişe eden kesim bu fikri şeytan ilan ediyor, acımasız piyasa 

koşullarında sağ kalamayacağını düşünen kesim bu fikri şeytan ilan ediyor. Bu kesimlerin arasındaki 

çıkar çatışmasından doğan anlaşmazlığın diplomatik yollarla çözülmesi ihtiyacından doğan siyaset 

kurumu, başlangıç varsayımı eksik olan bir teorinin uzantısı. 

Denge sağlayan, ne insanı kendi için iyi olan sonuçlara ulaşamayacak ve otoriteye muhtaç varsayan, 

ne de onun mükemmel rasyonel ajanlar olduğunu varsayan modeller. Engellenemez eğilimli rasyonel 

ajanlar üzerine kurulu bir ekonomik modelleme ve onun uzantısı olan bir siyaset anlayışı. Oyunun 

kurallarını önlenemez eğilimlerin götüreceği yeri hesap ederek koymak. 

Gelişme için katı rasyonelliği kural olarak koyarsan oraya ulaşacağına yoksa felaketlerle 

karşılaşacağına inanan ekonomist, tür olarak varolmayı sürdürebilmek için duyguyu yok sayman 

gerektiğine inanan filozof, sağ kalmak için olabileceğin kadar iyi olman gerektiğini düşünen anne 

baba, senin ruhuna mükemmeliyetçiliğin tohumlarını atarken duygudan ve stress’ten ne kadar 

bağımsızdı acaba? 

Hepsinden kötüsü, teori beklenti hesaplarının kaynağı, beklenti hesapları da nihai davranışların 

kaynağı olduğu için, insanın maksimum getiriyi sağlayacak seçenekleri seçeceğini iddia eden teori, 

insan davranışına yön veren son din haline getiriyor ve bu durum insan mutluluğuna hizmet etmiyor. 

Sağlıklı bir insan kazancı maksimize etmek amacıyla değil, faydayı maksimize etmek amacıyla değil, 

sağ kalmak, acıyı minimize etmek ve tatmini maksimize etmekten kurulu bir denge arayışıyla hareket 

eder. Nüfusunun sağ kalması noktasına ulaşmak için maksimum getiriyi hedef koymak gereken 

yıllarda yapılmış teorilerin kurumlaşması ve dogmalaşması hepimizi dengesizleştiriyor.  

Ülkenin en iyi iktisat üniversitelerinden birinden en iyi iki öğrenciden biri olarak mezun oldum. Bir 

gün bile iktisatçılık yapmadım. Pişman değilim.  
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YO NTEM 

Beware of amygdala hijacks32 

When we have these experiences and are tempted to react in – what we know in retrospect would be 

an irrational way – we are experiencing what psychologists call an ‘amygdala hijack’: your emotions 

taking over your actions. 

What happens? 

When we experience an amygdala hijack, the emotional part of the brain – the amygdala – overrides 

the thinking part of the brain – the neocortex – in response to a perceived threat. Depending on the 

degree of hijack, your ability to reason and think logically is compromised. Your working memory will 

become less efficient and your blood pressure, adrenaline and hormone levels rise.  It can take 3 to 4 

hours for it to clear your system… 

While an overactive amygdala serves a useful purpose when faced with a genuine physical threat 

(when emotions and reactions are crucial), it can cause problems when faced with an emotional 

threat. 

During the hijack, your number of perceived options will decrease dramatically.  Instead of maybe 4 

ways of resolving a problem, you will only perceive 3, then 2 (giving you an either/or choice), and 

then only 1.  When there is only 1 option left: the hijack is complete. You will turn to default, habitual 

behaviors: you are on auto-pilot and liable to make dangerously biased decisions, and you lose your 

ability to communicate effectively. 

Successful leaders and business people have to know how to bypass the amygdala hijack. Here are 

some tactics to help you avoid making any rash decisions. 

Quick interventions 

Channel your frustration. Use the extra adrenaline to develop an assertive, but not aggressive, 

response to the problem. Find what is triggering the emotions in your head.  This will help to keep the 

neocortex active, and prevent the amygdala from taking over. This also enables you to make your 

opinion known without hurting others (an aggressive response could spark a spiral of negative 

exchanges: which isn’t good for anybody). 

Physically withdraw. If you sense the hijack, consider removing yourself physically from the situation 

until you can think more clearly. It can be as simple as excusing yourself to use the restroom or taking 

a break in the meeting (if you’re chairing it).  If you’re on the phone, you can always say that 

“something’s come up” and could you call back in a few minutes? 

Breathe deeply. Taking deep breaths from your diaphragm (not your chest, as shallow breathing 

produces carbon monoxide!) with intention and purpose. Pay attention to your breath: repeat ‘in and 

out’. This oxygenates your neocortex, keeping it engaged and your emotions in check. 

                                                             
32 http://northofneutral.wordpress.com/2009/11/12/beware-of-amygdala-hijacks/ 
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Create a mantra. If you know you are about to enter a difficult meeting then come up with a 

‘mantra’ that keeps you sane, such as ‘success is the best revenge’ or ‘focus on what matters’. Write 

this mantra on papers that you bring to the meeting and, if you feel your emotions taking over, look 

at your mantra and repeat it in your head. 

Zing yourself. This is an interesting technique borrowed from neuro-linguistic programming (too big 

an area to cover in this entry!).  What you need to do: before the meeting put a rubber band on your 

wrist, then ‘zing’ yourself (snap the band against your wrist) and repeat a mantra such as ‘relax’ or 

‘calm down’. Once you’re in the meeting and feel tension beginning to rise, zing yourself again. This 

will remind you of and enforce your mantra: this really does work! 

Envision. For some of you, zinging yourself may sound a bit painful.  If so, then try to just visualize a 

relaxing experience: a calm blue glacier lake, a green pasture with horses grazing… Anything that 

either your memory or imagination offers you and helps you to relax. 

Be appreciative. It may be challenging, but strive to look at the positive aspects of a situation: 

including the person you may feel aggrieved by. Try to see if there is anything true or helpful in what 

they say or who they are. 

Use humor. This may not necessarily involve you injecting humor into the situation (it can, but bear in 

mind that this could be misunderstood by the other party). You could, for example, when you are 

upset and ready to use some extreme (maybe offensive!) words, stop and visualize what you are 

‘literally’ saying to the other person – or advising them to do… This should help you not to take 

yourself so seriously! 

Role-play. If you know that an encounter could present problems, then think about role playing the 

situation – either in your head or with a partner. This is a highly effective tactic for preparing yourself 

for every eventuality and giving your emotional self a ‘heads up’. 

Long term interventions 

Create learnings. Take the time to revisit the hijack experience after it’s over to learn more about 

what happened and why. Identify the trigger and you’ll better manage your emotions and interrupt 

the hijack if it happens again. 

Loving-kindness meditation. Scientist Barbara Fredrickson, expert on well-being and positive 

emotions recommends meditation in her latest book. Loving-kindness meditation is a powerful tool 

to help you manage the frustrations and challenges that life can bring. 

Yoga. As with meditation, yoga is a powerful tool for managing emotional distress and creating a 

balance within that help you deal with difficult situations. Busy executives are increasingly practicing 

yoga as a means of reducing tension and managing stress. 

Company programs. There are company programs in place that recognize the importance of sound 

mind and sound body: such as the Stanford Corporate health program.  This is a joint effort between 

the school and leading corporations such as AT&T, Bank of America and IBM. 
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Risk ve ihtimal 

Risk analizinde kayıp/kazanç beklentisi =  

Bir durumun gerçekleşme ihtimali  x  O durum gerçekleşirse karşılaşılacak kar/zarar 

İnsanlarla etkileşim esnasında “acaba niyeti ne, hedefi ne” şeklinde risk analizi kontrol arayışından 

gelir. Fakat bunun hesabını yapmanın maliyeti o kadar yüksek ki. Anı kaçırmaya, karşıdakini 

anlamamaya, şüphecilikten paranoyaya ilerlemeye kadar pek çok sonucu olan bir davranış şekli.  

Burada risk analizini ters sırayla yapmak lazım. Önce hesaplanması zor olan gerçekleşme ihtimaline 

değil,  durum gerçekleşirse karşılaşılacak kar/zarara ve bize hissettirdiğine odaklanmak lazım. 

Diyelim ki karşınızdaki kişi ile etkileşimde endişen seni kandırması, aldatması, terk etmesi ihtimali. 

Kandırsa ne olur? Ne kaybedersiniz? Maliyetin maddi değil, duygusal olduğu durumlardan söz 

ediyoruz, fakat basitleştirmek için şöyle iki örnek verelim, kandırıldığında kaybedeceğin şey 200.000 

TL ise başa dönüp riskin gerçekleşme ihtimalini hesaplaman gerekir. Kaybedeceğin şey 10 TL ise bu 

üstünde hiç hesaplama yapmamak gereken bir durum. Algının ana açık olması, sürekli örüntü 

(pattern) aramak yerine ana odaklanmak ve karşındakini tanımak için küçük bedellere değer. 

İnsanın hayatından çok değer verdiği birini o ya da bu şekilde kaybetmesinin ardından sağ kalmaya 

devam etmesi ile “hayatımda sen olmasan ne olur”, “senin hayatında ben olmasam ne olur” fikrini 

kabullenmek kandırılmak, aldatılmak, terkedilmek gibi korkuların oldukça boş ve gereksiz olduğunu 

hissettiriyor. O insan yanınızdayken onunla mutlu olabilmek önemli olan. Ve sürekli "şöyle mi 

yapacak, böyle mi yapacak" diye düşünen bir insan kendi mutluluğuna engel olur. Mutsuz olan insan 

karşısındakini de mutlu edemediği için başta yaşanan korku kendi kendini gerçek kılan bir kehanete 

dönüşmüş olur. Çekim yasası. 

33 

If you don’t want a boring non-adventure, don’t be a “Safety Queen”  

Niyeti ne, yaptığı önerme doğru mu, hakkımda yaptığı değerlendirme doğru mu, yaptığı doğru mu 

yanlış mı, davranışı doğru mu yanlış mı, bu kişi iyi mi kötü mü, beni iyi olarak mı görüyor, kötü olarak 

mı görüyor? Bunların faydasız ve sonuçsuz analizler. Faydalı olan "Bu kişi ne hissediyor da bunu 

söylüyor?", “Bu kişinin içinden bu düşüncenin yükselmesine sebep olan ne?” gibi soruların cevapları. 

Benim hakkımda söylediği doğru mu deyip tepki vermek, yargılamak, savunmaya geçmek yerine 

kertenkelenin dile geldiğini zihninin gözünde görebilmek. “Üzülmüş”. Üzgün, ürkek, gergin 

kertenkeleyi görmek, sebebinin analizini yapmak değil, karşıdakinin bu duygusunu onunla paylaşmak, 

bunu hissetmek. Bu hissiyata açık olmak için de zihnin örüntü (pattern) arayışı veya niyet sorgulaması 

ile meşgul olmaması gerekiyor. Don’t assume. Anlatmak isterse o anlatsın.  

                                                             
33 The Non-Adventures of Safety Queen, Nickelodeon 
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“How is it working out for you? Being clever”,  “Just let go” (Fight Club). “Let go, move on” (Lost). 

“Use the force”, “Be mindful of the future but not at the expense of the moment”, “Be mindful of the 

living force”, “Do or Do not. There is no try” (Star Wars). “Free your mind”, “Don't think you can, 

know you can” (Matrix).  

Popüler kültürde sıklıkla geçen sezgilerine güvenme konusu, zihnin örüntü (pattern) arayışı ve 

sorgulama ile meşgul olmasının hissedememeye götüren bir kısır döngü doğurması üzerine. O odaya 

dışarıdan bakan bir insan, anı olduğu gibi algılayabilirken (örneğin birinci kişi ikinci kişiye üzüldüğünü 

anlatmaya çalışıyor) o odadaki kişinin olayın kendi iç dünyasında tetiklediği endişenin çağrışımları ile 

yarattığı imgeleri gerçek gibi algılaması. Mükemmellik arayışı içinde zihnin gözünün açılmasını 

algıların mükemmelleşmesi için, mükemmel olmak için isteyen kişi veya endişeleri sebebiyle kontrol 

sahibi olmak için isteyen kişinin, zihninin gözü önüne doldurduğu düşünce balonu ile kendini kör 

etmesi. Bu anlamda üçüncü göz düşünerek var edilen bir şey değil, aslında orada olan, düşünerek 

önü tıkanan bir şey. Trans, odaklanmak zihni zorlayıp bir an çok yoğun düşünmek değil, o an önemli 

olan şey dışındaki her şeyi susturmak. Gözden içeri yansıyan görüntünün üstünde bulandığı dalgalı 

deniz gibi zihnin berrak su gibi sakin hale gelmesi ve algının gerçekliğe yaklaşması.  

Satori: Zen Budizm felsefesinde aydınlanma manasına gelen Japonca kelime. Ani aydınlanma, göz 

açılması, ani uyanış anlamına gelen sözcük. Kelime manası anlamak, aydınlanmaktır fakat tam 

anlamıyla mevcut olmayı, mutlak varlığımızı, gerçekliği tam olarak anlamayı simgeler. Zen üstatları 

tarafından, düşüncesizlik ve tam mevcudiyet hali olarak tanımlanmıştır. Ani bir iç görüye dayanır, 

kalıcı değildir. Zen Budizm’de aydınlanmanın doğal sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkan zihinsel 

durumdur. 34 

Aydınlanma bir yolculuk değil, anlıktır. Peşinden koşmak sebebiyle yakalanamayan bir histir, hiç bir 

zaman yakalayamadığın çünkü sana gelmesi gereken bir ejderhayı kovalamak gibi. Anlıktır fakat 

ardından oluşan huzur, sükûnet kalıcıdır ve daha önce görmekte zorlanılan her şey artık gözlerinin 

önündedir ve çok basittir. Bir Zen Budist’inin anlatımıyla; 

"Ben aydınlanmadan önce dağlar dağ gibi nehirler nehir gibiydi. Aydınlanmaya başladıktan sonra 

artık dağlar dağ gibi nehirler nehir gibi değildi. Şimdi tam aydınlandığımdan beri gene dağlar dağ gibi 

nehirler nehir gibi." 

  

                                                             
34 http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=satori 
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“Okay, don't think. Nobody think. No ideas. No theories. No nothing.” 

 
 

 
(The Hitchhiker's Guide To The Galaxy, 2005)  
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İlişkiler  

Neden onunla her şey bir düelloya (mexican standoff’a) dönüşüyor? 

Çünkü kendi “sağ kalması için gerekeni yapan” kertenkelelerinizi feraha ulaştırmak için karşıdakinin 

kertenkelesine saygı göstermiyorsunuz. Örnegin biri eldeki fındıkların bitmesinden korkan bi sincap. 

Tıkıyor onları bir dolaba, önünde duruyor ve diyor ki “bundan sonra benden izin almadan fındık 

yenmeyecek”. Ötekiniz de kontrol edilmekten, tasma takılmaktan, kafese kapatılmaktan rahatsızlık 

duyan bir sincap. O da diyor ki “Hayır. Senin böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Ben sana 

yapmıyorum. Korkularına hâkim ol.” Ama şu anda sincabın adalet duygusu, simetri kavramı yok, 

korkusu var. Sanki sen yüzüğü yapıldığı Mordor ateşine atabilirmişsin gibi yargılama. 

 

Bu sefer “şunu şöyle yapalım” diyen kişiye “Hayır, benim dediğim gibi olacak, tartışmam bile” diyen 

ve onun sincabına saygı göstermeyen bir bireye dönüşüyorsun. Kasabanın ortasında düello öncesi 

bellerinde silahlarıyla birbirinin karşısına dikilmiş iki kovboya dönüşüyorsunuz. Yürümüyor. 

35 

Bütün düellolari siz kazanamazsınız. Söylediğiniz ne kadar mantıklı, akıllıca, matematik olarak 

ispatlanabilir olursa olsun, o sincap fındıkları icin endişe duymaya devam edecek ve onu rahatlatacak 

adımlar atmazsanız sonunda mutsuz olacak. 

Karşıdakinin davranışlarını doğru-yanlış diye değerlendirip öfkelenmek, endişeye kapılmak size zarar.  

                                                             
35 Rango, 2011, Blind Wink Productions, GK Films, Nickelodeon Movies 
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“Neden bunu istediğini anlatsa anlarım ama ben.” “Ben anlarım.” “Ben ben ben.“ 

 
36 

“Sabahları çıkıp koşu yapmak ve bir çikolata yemek istiyorum çünkü serotonin, oxytocin, 

phenylethylamine, endorphins, dopamine ve adrenalin salgılıyorum” demezse güneşi görmesin mi? 

 
37 

“çünkü eşeğin si.inden dolayı” 

“Hell is other people” (Jean-Paul Sartre).  

Nope. Well… Yes and no. 

Hell is having to prove that you’re right. Even to yourself.  

(Namaste demeyene eyvallah demem.) 

                                                             
36

 http://movies.nationalgeographic.com/movies/meerkats/pictures/ 
37 http://movies.nationalgeographic.com/movies/meerkats/pictures/ 
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Binbir gece masalı gibisin  

Oyunun içinde oyunların var  

Gel memleket meselesi değil aşk 

(Atiye, Budur) 

Olur da hani bi de denk gelirse, dudaktan kalbine düşerse  

Tenle yanar ruhla tamamlanır hele bide aşkla pişerse 

Düşünsem n’olur düşünmesem beni çılgına çeviren neydi  

Dirensem n’olur direnmesem ten eşini seçiyor haydi 

(Hadise, Deli oğlan; sözler: Sezen Aksu - Minik Serçe  ) 

Çok basit Farazi, onun yüzünü güldüreceksin, onun özüne mutluluk vereceksin. Tartışıp ikna ederek 

değil, özü dilinizi bilmiyor bile. Sen niye bütün bunları düşünüyorsun, manyak mısın? 

“It's an old habit. I spent my whole life trying not to be careless. Women and children can afford to be 

careless, but not men.“ 

(The Godfather, 1972) 

“Receptionist: How do you write women so well?  

Melvin Udall: I think of a man, and I take away reason and accountability.” 

(As Good as It Gets, 1997) 

“- You know me, I'm impulsive. 

+That's what I love about you.” 

(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) 

You are my muse. You make me find my core, remember who I am. And love it. I find it's okay to be 

me again. 'Cause it makes me more like you… and you are beautiful. I love you. 

 “Clementine: Too many guys think I'm a concept, or I complete them, or I'm gonna make them alive. 

But I'm just a fucked-up girl who's lookin' for my own peace of mind; don't assign me yours.  

Joel: I remember that speech really well.  

Clementine: I had you pegged, didn't I?  

Joel: You had the whole human race pegged.  

Clementine: Hmm. Probably.  

Joel: I still thought you were gonna save my life... even after that. 

Clementine: Ohhh... I know.  

Joel: It would be different, if we could just give it another go-round.  

Clementine: Remember me. Try your best; maybe we can.” 

(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) 

“With your love, my core is burning, I feel like a star.” 

(Feel like a star, 2009, Fatih Aygün, Korhan Uran)  
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Genelleme yaparsak, doğada erkekler eş bulabilmek için güçlü, akıllı olmak zorundalar. Mantıkla 

hareket eden, duygularını fazla belli etmeyen. Kadınlar ise güzel, şefkatli olmalılar. Empatiye açık 

(çözmek değil, paylaşmak). Geleneksel baba ve anne rolleri. Bunun sonucu tipik erkekler diyalog 

kurarken kimin argümantasyonunun doğru olduğuna, kimin haklı olduğuna bakıyorlar, 

karşılarındakinin ağzından çıkanı yazılı metin gibi dinliyorlar. Kadınlar ise diyaloğu duygusal durumun 

paylaşılması olarak yaşıyorlar. Onları anlamanızı istiyorlar, duygu ile yüklü iken ifade edemeseler de, 

seslerinden, yüzlerinden ve onları sevmenizin ve iyi tanımanızın yardımıyla anlamanızı istiyorlar. Bu 

durum diyalogu zorlaştırıyor. 

Sen akıllıca olanı veya doğru olanı yapmaya çalışma. Karşındakinin gülümsediğini canlandır kafanda, 

bu senin de yüzünü güldürünce aklın o amaca hizmet eder zaten. 

Karşıdakinin ne düşündüğünü değil, neden düşündüğünü anlamaya değil, ne hissettiğini 

hissetmeye çalışmak. Karşıdakine ne söylediğini değil, ne hissettirdiğini düşünmek. Korku, öfke, 

utançla hareket eden ve etkiye tepki şeklinde işlediği için hızlı tepki veren amigdala'dan yükselen 

duygularla ilk yükselen tepki olan “hayır ben öyle değilim” şeklinde alınmak, “ben onu şundan 

şöyle yapıyorum” diye savunmaya geçmek veya “ben ona böyle mi hissettiriyorum”, “ben 

insanlara böyle mi hissettiriyorum” diye kendini sorgulamak yerine üzgün olanın ve o an önemli 

olanın o olduğunu unutmamak, onun O’su perspektifinden düşünmekle hareket etmek, tüyleri 

dökük kuşu, gözü seyiren kertenkeleyi görmek ve başını okşamak, mutlu etmek. Kendine 

gülebilmek, karşındakinin yüzünü güldürebilmek, başka hiç bir şey yok hayatta. 

Duygusal sorunların çözümü bu kadar karmaşıklaştırılması ve derinine inilmesi gereken şeyler değil. 

Etkiye tepki ile çalışan bir mekanizma ve sorunların çözümü de çoğu zaman basit. Oradan oraya 

bağlayarak yapılan uzun analizlerle değil, “şu oldu, sinirlendi, ondan böyle”, “bu oldu, korktu, endişe 

duydu, ondan böyle”. Söyledikleri değil, sesinin tonu önemli olan kurgu karakterleri gibi. Söylediğini 

didiklemenin hiç bir anlamı yok çünkü duygu hali yatıştığında o söylediğini hatırlamayacak bile ve asıl 

söylemek istediği o değil. O yüzden bunu zamana bırakmak gerekiyor.  

Herkes kendi dünyasının merkezi. Onun dünyasının merkezi o, senin dünyanın merkezi sen. Sana 

seninle ilgili bir şey söylediğini sandığında bile kendiyle ilgili bir şey söylüyor çoğu zaman.  

Sadece onları üzen, sinirlendiren, acı veren bir anı sırasında duydukları cümleyi tesadüfen tekrar 

etmenizle bile aynı anının duygusu tetiklenmiş olabilir. Veya o anının geçtiği ortam koşullarına benzer 

ortam koşullarının sizden bağımsız olarak kendini tekrar etmesi. 

“Bir şey oldu, açgözlülüğü kabardı, o yüzden böyle”. Ama yargılamak şeklinde değil, “küçük sincap 

açlık endişesiyle fındıkları alıp köşeye yığarak önünde nöbet bekliyordu, yüz fındığından birini kuş 

kaptı diye ağlıyor canım benim” diye gülerek ve güldürerek. Kabullenildiğini, sevildiğini hissettirerek, 

mutlu ederek. Güldüğünüz zaman zaten korku yok oluyor, davranışlar değişmese bile. 

Bu davranış biçimini benimsemenin ve özümsemenin sonucu o yükseldiği zaman yükselme hissini 

yakalamak oluyor (“I get off when they get off”, Glenn Quagmire, Family Guy). Bu işte iyi olmaktan 

haz almak değil, beraber yükselmek. Yargılamamak, yargılanmamak. Sevmek. 
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Karşındakinin bir hafta sonra, bir yıl sonra ne yapacağını anlamaya çalışmak ile şu anda hissettiği 

duyguyu paylaşmaya çalışmak ve gülümsemek arasındaki tercih beraber mutlu veya mutsuz olmayı 

getirdiği için karşındakinin bir hafta sonra, bir yıl sonra yapacağını da büyük ölçüde belirliyor aslında. 

Gülümse. 

Onları tanı, akıllarına değer ver. Dinleyip anlamaya ver ağırlığı, kurgulama, onların duygu dünyasında 

mevcut durumun yarattığı etkiyi hissedecek şekilde dinle. Kertenkelelerine “sus” deme, sakinleştir. 

Herkesin içinde amigdala'dan ibaret bir beyin taşıyan farklı bir hayvanı olması, tavşan, sincap, 

kaplumbağa, yılan… Bazen Woody Allen’ın “Zelig” filmindeki gibi, bukalemun. Kimi kaçan, kimi 

saklanan, kimi kabuğuna çekilen, kimi saldırganlaşan… Hayvanı sevmeyen insanı da sevemez sözü ile 

kastedilen, kişinin tabiatından kaynaklanan, etkiye tepkinin dışına çıkamayan ve kendini tekrar eden, 

üzerinde düşünülmeyen davranış biçimlerine anlayış ve sevgi ile bakabilmek olsa gerek. 

Ego’ya kömür atma. Dürüst ol ama kâhinin kurabiyesini, Benjamin'in çikolatasını vermeyi de unutma. 

Seni yönlendirdiklerini düşünüp tepki verme. Senin onlara gösterdiğin saygıyı gösteremediklerini, 

susmayı bilmediklerini düşünüp tepki verme. Duygularımızı paylaşmak için konuşurken çoğu zaman 

düşünmüyoruz (ve düşünmeden konuşana kızıyoruz, hiç düşünmeden). Senin şu anda dinlemek 

zorunda kaldığın kertenkele ve ego ile onlar 24 saat birlikte yaşamak zorundalar. Kendi kafası nasıl 

şişiyor kim bilir, bunu düşün ve gül. 

 “Bu insan sorgulanmayı, yüzleşilmeyi hak ediyor mu bu isteğiyle” diye düşün. Cevap neredeyse her 

zaman hayır. 

“Bak ben seninle aynı durumda, aynı koşullarda farklı davranmıştım” diye böbürlenme. Bilmiyorsun 

ki o ne yük taşıyor sırtında. Ayrıca belki sen çok doğru yaptığını sanıyorsun ama iki gün sonra hata 

yapmışım diyeceksin, karşındakini hem incitiyorsun, hem de böbürleniyorsun. 

İnsanlara sevildiklerini, beğenildiklerini, iyi olduklarını hissettirmek, engel olamadıkları kusurlarını 

kabul etmekten geçiyor. Tabağı kenarındaki çatlağıyla kabul etmek, bardağı kenarındaki kırığıyla 

kabul etmek. O bardaktan su içeceksin, istenmiyor hissettirmeyeceksin, kusurlu hissettirmeyeceksin 

“ya ben dalgınlıkla ağzımı kesersem” demeyeceksin. Gelişmenin yolu her konuda gelişmeyi karşıdan 

beklememek. Zor olsa da mühim değil, flying is teleporting incrementally, but continously 

(“Struggling is nature's way of strengthening”, Lost). Bırak bardak çatlak kalsın, sen ağzını kesmemeyi 

öğren. Karşındaki de senin çatlaklarınla yaşıyor zaten. 

Katlanmak değil, kabullenmek. 

Onlar ne yaparsa yapsın sen kendin ol, kendi kertenkele beynini sakinleştirmek senin işin. Onları 

oldukları gibi gör, herkes birer çocuk, herkes korkuyor. Dedeler nineler bile antik çocuklardır. Bu tarz 

düşünce herkese merhametin, şefkatin ve hoşgörünün kaynağı. 

Onlara kendilerini iyi hissettir. Her sorunun çözümü her zaman sadece bu. Kendin için de. (“Verme, 

akıl verme… Vereceksen huzur ver”, Tarkan, Karma, 2001)  

Onları kontrol değil, beraber mutluluğu aramak. İnsanlar ya bir şeyden suçluluk veya pişmanlık 

duyarlar, o yüzden kendilerini cezalandırırlar, ya da bir şeyden endişe ederler, korkarlar, o yüzden 

kendilerini sorgularlar. Sadece onların hazır oldukları ve istedikleri ölçüde yol almalarına yardımcı 

olabilirsin.  
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“I'd hold you up to say to your mother, "this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna 

be somebody better than anybody I ever knew." And you grew up good and wonderful. It was great 

just watching you, every day was like a privilige. Then the time come for you to be your own man and 

take on the world, and you did.  

But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in 

your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something 

to blame, like a big shadow.  

Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very 

mean and nasty place and I don't care how tough you are it will beat you to your knees and keep you 

there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how 

hard ya hit. It's about how hard you can get it and keep moving forward. How much you can take and 

keep moving forward. That's how winning is done! Now if you know what you're worth then go out 

and get what you're worth. But ya gotta be willing to take the hits, and not pointing fingers saying 

you ain't where you wanna be because of him, or her, or anybody! Cowards do that and that ain't 

you! You're better than that!  

I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son and you're my 

blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, ya ain't gonna have a 

life.” 

(Rocky Balboa, 2006) 

“Only at the precipice do we evolve.” (The Day The Earth Stood Still, 2008) 

Varlığını sürdüremeyeceği bir krize girmeden insanların değişmesi çok zordur. O ana kadar varlığını 

sürdürmesini sağlayan yapıdan vazgeçmek, korku koşullaması ile hareket eden bir yapı için zordur. 

Bu durum insanları ve medeniyetleri krizlere götürür. Kriz, depresyon değişimin habercisidir. 

Herkes hazır olduğu hayatı yaşar, henüz alması gereken şeyler olan hayatı terk edemez. Herkes 

olduğu yere geçmek zorunda olduğu yollardan geçerek geliyor, acele ettirme, yargılama, anla ve 

paylaş. Tek yapabileceğin gülümseyerek sohbet etmek, sana sorarlarsa düşündüğünü paylaşmak, 

düğüm kaldıkları yerin ötesine yönlendirmek. Beraber gülmek en güzel araç. 

Komedyenler adeta toplum terapistleri. Eric Idle, Woody Allen, Larry David veya Cem Yılmaz 

toplumun bir davranış biçimine işaret ettiği zaman kalabalık da beraber gülerek alkışladığında o 

davranış biçimi ile ilgili toplumsal yargının artık değiştiği veya değişebileceği topluca onaylanıyor. 
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Risk ve ihtimal bölümünde yazılanları düşün. Çekindiğin durum gerçekleşse ne olur? Başa çıkamaz 

mısın? O durumdan kaçınmak için harcadığın çaba, o durum gerçekleşse harcaman gerekecek olan 

çabadan maliyetli değil mi? Onun kusurunun sana zararı olduğunu düşünüyorsan da bunu kabul 

edilebilir zarar olduğu sürece gözünde büyütme, kafaya takma, sorgulama. Zira kendisi bununla 

yüzleşmek istemiyorsa onu zorluyorsun, bunalıma itiyorsun. Belki de sen yanlış anlıyorsun, özünü 

sorguluyorsun, belki istese de değiştiremediği bölümünü. Hoyrat olma.  

Mükemmel olmayanın sevilmeyeceği korkusu ile ortaya çıkan mükemmeliyetçilik mutluluğun önünde 

engel, bunu başkalarına yaymak değil, bundan sıyrılmak gerek. Alınganlık da bunun eseri. 

Zamanında olanları dönüp dönüp sorgulamakla, geçmişi düşünmekle (“an army of demons”), 

kafamızda o günkü çocuğun yerine bugünkü halimizi koyar ve o zaman yaptığımız hatalar için 

bugünkü halimizi sorumlu tutarız. Hâlbuki öğrenmek değişmek demektir. Değişmek de büyümek. O 

zaman ne yaptığımızın bir önemi yok. Karşımızdakinin o zaman ne yaptığının da bir önemi yok. (“A 

foolish consistency is the hobgoblin of little minds”, Ralph Waldo Emerson), (“Just let go”, Fight Club), 

(“Let go, move on”, Lost). 

Kontrolünde olmayan kusurları (imperfections) kafaya takıp sorgulamak yerine bu makine çalışmaya 

başladığında “Dur!” demek, gerekirse elleri çırpmak gibi bir sesle beraber (“Stop” technique). (Fuck 

the machine).  

38 

“You shall not pass” 
39

 

 

                                                             
38

 http://iampierremenard.files.wordpress.com/2012/05/you_shall_not_pass_by_mihawq.jpg 
39 The Lord of the Rings, J. R. R. Tolkien 
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Karaktere bürünmek (to get in character), bazen belli bir şekilde görünmek ve davranmakla başlıyor. 

1. Göründüğün gibi olmak. Örneğin: X gibi giyiniyor. İnsanlar ona X’miş gibi davranıyor. X gibi 

davranmak zorunda hissediyor. X oluyor. 

2. Çekim yasası, ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin, kendi kendini gerçek kılan 

kehanetler (Ruhani bir inanç olarak değil, sebep sonuç ilişkisi olarak daha önce ayrıntılı 

açıklanmıştı). X olursan X seni bulur. Olumsuz örnek: Gergin olursan gerilim seni bulur. 

In every life we have some trouble, when you worry you make it double 

Don't worry, be happy 

'Cuz when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down 

Don't worry, be happy  

(Bobby McFerrin) 

I guess the best advice I got was from Marty Scorsese. I was having a problem understanding why I'd 

be taking abuse from this lower-ranking officer played by Chris O'Donnell. And he told me, “You don't 

have to understand it. Your character does.” That always stuck with me. 

(Family Guy, From Method to Madness, Stewie Griffin) 

Bir de yeni karaktere bürünüp onun bizi daha mutlu ettiğini gördüğümüzde, kafadaki iki karakterden 

birinden kurtulmanın zamanı geliyor. O geçiş kendiliğinden de olabilir ama terkedilme problemleri 

olan bir karakteri terketmek için beraber bu konuda uzman birinin karşısında oturmak gerekebilir. Bu 

arkadaşlara terapist diyoruz. 

İhtiyacın olduğu sürece, ihtiyacın olan kimyasalların salgılanmasını sağlayarak yardımcı olan şeylere 

de ilaç diyoruz. “Ben yaparım”, “niye ihtiyacım olsun ki”. Kendini kasıp C vitamini ve kalsiyum 

salgılayabiliyor musun? İki yüz gram THC salgıla da şenlenelim madem.  

Gündüzleri işlevsel ve keyifli olacak şekilde serotonin musluklarının açık olması, geceleri makineyi 

kapatıp bilinç dışını serbest bırakmak. 

Pattern arama. Ama bak şu gün de şöyle demiştin, hani böyle demeyecektin, böyle yaparsan şu olur 

diye uzun dönemli analize giren anı kaçırıyor. Aklı ana ayıran mutlu olabiliyor ve edebiliyor, 

anlayabiliyor, paylaşabiliyor, güldürebiliyor. Karşındakini güldürdüğünde ödüllendirileceksin. İnadı 

inatla kıramazsın. Karşılıklı alınganlık ve korkularla kılıç kalkan oynuyorsunuz. 

 

Herşeyin olacağına vardığı düşüncesi, "Tanrı her şeyi olması gerektiği gibi yarattı" desen de, "evrim 

ile her şey olabileceği gibi" desen de değişmiyor. "Sen niye böylesin, niye şöyle davranmıyorsun" diye 

insanları sorgulamak yerine sebep-sonuç ilişkisinin ve evrenin kurallarının onları bu anda oldukları 

kişi yaptığını kabullenmek olgunluktur.  
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“En iyi, iyinin düşmanıdır.” (Voltaire) 

Kimi insan yıllar geçtikçe olgunlaşır 

Kimi insan ise son nefesinde anlar ki, olgunlaşmamış, sadece süresini doldurmuş 

Yaptığını en iyi şekilde yapmak istiyorsun 

En azından yapabileceğin en iyi şekilde yapmak istiyorsun 

Bu senin sorumluluğun 

Kime karşı? 

Önce kendine karşı sorumlusun 

Yapabileceğin kadar iyi yapman gereken bir tek şey var, yaşamak 

Seni yarın mutlu edecek şeyin bugün herşeyi mükemmel yapmak değil 

Yarına güzel hatıralar bırakmak, çünkü bugün seni en çok gülümseten dünün hatıraları 

Yaşayabileceğin en iyi hayatı yaşamak için 

Yaptığın her işi yapabileceğin en iyi şekilde yapmanın peşinde olmak ve 

Birilerine, artık orada olmayan birilerine, kafandaki birilerine bir şey ispatlamak değil 

Mutlu olmak için yaşamalısın 

Her şeyi yapabileceğin kadar iyi yapmaya çalıştıkça 

Daha iyi yapılabilecek binlerce şey çıkacak 

Olası hatalarının peşinde koşarken 

Bir de bakmışsın, ömür bitmiş, hastane yatağındasın 

Biraz daha çimenlerde otursaydım, 

Biraz daha otlar arasında koşsaydım 

Biraz daha dondurma yeseydim 

Biraz daha ışık görseydim 

Biraz daha müzik dinleseydim 

Biraz daha öpseydim sevdiklerimi 

Biraz daha ayaklarımı uzatıp oh çekseydim 

Ama çok işim vardı  

Yapabileceğin kadar iyi yapman gereken şey yaşamak   

Çünkü tekrarı yok bunun  

Tekrar da gelsen, başka yere de gitsen, bu anın tekrarı yok 

Dün yok, yarın yok, sadece bu an var.  

Mutluluk= f(t), t0 şimdi.  

Max  f(t) için max f(t) @ t0 , for all t 

As all t=t0,  max  f(t)  max f(now). 

A happy man is too satisfied with the present to dwell too much on the future. 

(Albert Einstein)  
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40 

Biraz sinirliydim 

41 

Evreni kurtarıyorum sandım 

 
Ama maskenin altından yine hep ben çıktım 

                                                             
40

 Star Wars, Revenge of the Sith, 2005 
41 Star Wars, The Empire Strikes Back, 1980 
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Kadınlar onlar için düşünüp onları doğru yola sevkedecek bir baba değil, onların yaptıkları hakkında 

kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak bir eş istiyorlar. Zeki bir eş bulduklarında o eş kadının kendini 

tekrar eden patternlerinde kusurlar görüyor ve yalan söylemezse saklayamıyor. O anlarda 

babalarının onlarda kusur bulduğu zamanki öfkelerini tekrar hissediyorlar. Ama kendileri için doğru 

olana ulaşmak da önemli olduğu için bir yandan kendilerini de sorguluyorlar. Bunun yarattığı ikilik 

kimini kendine güvensiz, kimini ise şirret yapıyor. 

Erkeğinin ona hayran olduğunu bilirse, ruhunu, özünü, tarzını sevdiğini bilirse, o erkek çoğu zaman 

kendisini iyi hissetmesini sağlarsa arada onun tavsiyelerini almaya ve kendi için değişmeye daha 

yatkın oluyor. Fakat o değişim oldukça sınırlı ve yavaş bir değişim oluyor.  

Bir kadının değişip sizi mutlu edecek hale geleceğini umuyorsanız, bugünkü hali sizi mutlu etmiyorsa 

siz de onu mutlu hissettiremezsiniz, o sınırlı değişim bile gerçekleşmez. Kendilerine güvenleri kırılır ve 

depresyona girerler. Bir kadını mutlu ediyorsanız bile değişmesini umduğunuz şey değişemediği bir 

şey olabilir. Bir kadın sizi o haliyle mutlu etmiyorsa onun ve sizin zamanınızı tüketmeyin. 

Loyalty is the result of admiration and respect that go both ways.  
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“La petite morte” is the ego killer. 

 

La petite mort, French for "the little death", is an idiom and metaphor for orgasm. 

More widely, it can refer to the spiritual release that comes with orgasm or to a short period of 

melancholy or transcendence as a result of the expenditure of the “life force”, the feeling which is 

caused by the release of oxytocin in the brain after the occurrence of orgasm. 42 

Recent studies have begun to investigate oxytocin's role in various behaviors, including orgasm, 

social recognition, pair bonding, anxiety, and maternal behaviors. For this reason, it is sometimes 

referred to as the "love hormone". The inability to secrete oxytocin and feel empathy is linked to 

sociopathy, psychopathy, narcissism, and general manipulativeness. A 1998 study found significantly 

lower levels of oxytocin in blood plasma of autistic children.  A 2003 study found a decrease in autism 

spectrum repetitive behaviors when oxytocin was administered intravenously.  A 2007 study reported 

that oxytocin helped autistic adults retain the ability to evaluate the emotional significance of speech 

intonation.43 

Literary critic Roland Barthes spoke of la petite mort as the chief objective of reading literature. He 

metaphorically used the concept to describe the feeling one should get when experiencing any great 

literature.44 

Serotonin, oxytocin, phenylethylamine, endorphins, dopamine… Hem de adrenalin’le. 

+ What do I think? I don't know. I mean, maybe... Maybe I think, we should be grateful. Grateful that 

we've managed to survive through all of our adventures whether they were real, or only a dream. 

- Are you sure of that? 

+ Am I sure? Only as sure as I am that the reality of one night, let alone that of a whole lifetime, can 

ever be the whole truth. 

- And no dream is ever just a dream. 

+ The important thing is we're awake now, and hopefully, for a long time to come. 

- Forever. 

+ Forever? 

- Forever. 

+ Let's not use that word. You know? It frightens me. But I do love you, and you know, there is 

something very important, that we need to do as soon as possible. 

- What's that? 

+ Fuck. 

(Eyes Wide Shut) 

“Everything in moderation, including moderation.” 

Mutluluk hormonları için çikolata? Peki ya adrenaline? Run Forrest run. Hamster koşuyor ve mutlu. 

Senden n’aber? (Korku filmi, çikolata ve seni saracak bir battaniye de olur).  

                                                             
42

 http://en.wikipedia.org/wiki/La_petite_mort 
43

 http://en.wikipedia.org/wiki/Oxytocin 
44 http://en.wikipedia.org/wiki/La_petite_mort 
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Injected oxytocin analogues are used for labor induction and to support labor in case of difficult 

parturition. It has largely replaced ergometrine as the principal agent to increase uterine tone in 

acute postpartum hemorrhage. Oxytocin is also used in veterinary medicine to facilitate birth and to 

stimulate milk release.45 

Korku, heyecan (adrenalin), ardından gelen rahatlama, mutluluk ve sosyal kabul edilmenin 

(serotonin, oxytocin, phenylethylamine, endorphins, dopamine) uyarılmaya dönüşmesi.  

Ortam tetikleyenlerinin yanında (doğru anda), doğru şeyi söylemek büyü demiştik, değil mi? 

 

I have sent her a dessert... a very special dessert. I wrote it myself. It starts so simply; each line of the 

program creating a new effect, just like... poetry. First, a rush. Heat. Her heart flutters. You can see it, 

Neo, yes? She does not understand, why? Is it the wine? No... what is it, then, what is the reason? But 

soon it does not matter. Soon the why and the reason are gone, and all that matters is the feeling 

itself. And this is the nature of the universe; we struggle against it, we fight to deny it, but it is of 

course pretend, it is a lie. Beneath our poised appearance, the truth is we are completely out of 

control. (The Merovingian, Matrix Reloaded). 

İnsan: Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? 

Horoz: Ben anlamam, .ikerim. 

“Ben hayvan değilim, akıllıyım.” Ben gereksiz yere mutsuz olan bir hayvan görmedim hiç. Ya sen? 

Alex Furlong: Man, if it's come down to this. What's the point?  

Eagle Man: He riddles me. The ancient riddle: "What's the point?" Have you ever seen an eagle flying 

back to his home with dinner for the Mrs. and all the little eagle babies. And he's flying against the 

wind and he's flying in the rain and he's flying through bullets and all kinds of hell, and then right at 

that moment when he's about to get back to his nest, he says, "What the fuck, it's a drag being an 

eagle" and right then two little x'es comes across his eyes just like in the old fashion cartoons. And he 

goes plunging down, and down and down and BAM. He's just a splatter of feathers and then we 

don't have the national bird of America no more. Did you ever see that?  

Alex Furlong: No.  

Eagle Man: Me neither. Eagle's got too much self-respect. How's yours? (Freejack, 1992) 

İnsan, ne ise o olmaya yanaşmayan tek yaratıktır. (Albert Camus) 

                                                             
45 http://en.wikipedia.org/wiki/Oxytocin 
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Fiziksel temas, sarılma, sosyal kabullenilme duygusu, seks ve doğum anlarında ortaya çıkan oxytocin 

hormonu mutluluk, sosyal bağlanma ve güven hissi sağlıyor. 

Sosyalleşmenin temel sebeplerinden biri, belki ana motivatörü oxytocin, takdir görme ve onaylanma, 

kabullenilme isteği. 

Çocukluktaki anne babaya verilen “takdir eden, takdiri aranan” rolü zamanla sosyal çevre ve sevgiliye 

devroluyor. 

Farklı konularda farklı yeteneklere sahip pek çok insanla sosyalleşme çabası her konuda onaylandığını 

hissetme ihtiyacı kaynaklı. 

Aynı sebeple yüksek zekâ ve yetenek sahibi insanların bünyede salgılatabildiği oxytocin daha fazla. 

Onların takdiri daha değerli. 

Sosyallik ve onaylanma ihtiyacı, kendisini veya geçmişini sorgulayan insanlarda yüksek olabiliyor. 

İnsanlar her şeyi iki kişi olarak yapmaya alıştıklarında susmak bilmiyorlar  

Bazen sizi eleştirdiğini düşündüğünüz kişi, hayran olduğu, saygı duyduğu veya sevdiği kişiden takdir 

göremediği için mutsuzluk hissettiği ve kendisini sorgular durumda olduğu için, “evet haklısın” 

denmesine çok ihtiyaç duyduğu için, kendisinin beğenilmediğini düşündüğü için aynı konularda 

dönüp duruyor. 

Oxytocin ihtiyacını karşılayamadığınız için mutsuz olduğunuzda, çevrenizdekilerin onaylanma 

ihtiyacına duyarlı olamıyorsunuz. Karşınızdakinin bu durumunu anlayamıyorsunuz. Bu bir kısırdöngü 

yaratıyor. İlişkiler kartopu etkisi ile gerilime doğru ilerliyor, sevgi varolmaya devam etse bile. 

Oxytocin ihtiyacını fiziksel temas ile karşılayan kişi, karşısındakine bazı konularda onaylanmadığını, 

beğenilmediğini hissettirmemeye özen göstermeli. 

Takdir kazanan, beğenilen, hayran olunan kişi, tıpkı bize iyi bir ruh halimizi anımsatan objelere, 

olgulara veya renklere belli bir güç yüklememiz gibi, üzerimizde belli bir güce sahip olan kişidir. 

İnsanların hep en sevdiklerini üzmesi iki yönlüdür. 

Aklın kelimelerle ifade etme yeteneğini empati ile birleştirip kendisinin duygusal haline onun 

getiremediği kadar güzel açıklamalar getiren insan, kadının gözünü doldurur ama yüzünü güldürür. 

Psikanaliz değil, analiz değil, onun başkasının anlamadığı güzelliğini, başkasının takdir etmediği hatta 

eleştirdiği davranışının altındaki güzel sebepleri görecek ve ona sevildiğini hissettirecek kişi olmak. 

Sevgi mutluluk ve güvenin bir arada olmasıdır. Oxytocin aşkın temellerinden biridir. 

Kendisine güven duyulmasından ve sevilmekten mutlu olan babacan karakterler, sevdikleri kişinin 

kendisini güvende hissetmesine ve yüzünün gülmesine ihtiyaç duyarlar. 
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İlerlemek 

Arayışımızın ilk adımı inançların manevi değerlerinden kaynaklanan bir ahlak anlayışına bağlı 

kalmadan, insan kendisi için en doğru olanı yapmak için yola çıktığında varacağı kurallar bütününü 

anlamak. Kendimizi tanımak.  

“We are made up of two contrasting ideals: Love And Fear. Pick one and live.” (Axl Rose) 

 “Fear is where there is no love. Love is where there is no fear.” (Axl Rose) 

Korku ve öfkenin etkisi ile hareket etmemek her zaman faydalı olan mı? “Öfkelendim ve kendime 

engel olmadım, zararlı çıktım”, “öfkelendim ve içime attım, zararı bana oldu”. “Arzu ettim ve yaptım, 

pişmanım”, “Arzu ettim ama doğru değil diye düşündüm, keşke yapsaydım”. “Kızıyorsun, sonra 

kızdım diye üzülüyorsun”, “kızmıyorsun, anlamıyor, mecbur kızıyorsun”. 

Korku ve endişe, sağlıklı düşünme yeteneğini kaybettirir. Daima sakinleştirilerek kontrol edilmeli. 

1. Korkum, endişem, öfkem, nefretim günah değil. Ama bana zarar. 

2. Korkum, endişem, öfkem, nefretim yersiz değil. Ama bana zarar. 

3. Korku duyulması yerinde olan durumla, korku duyarak başa çıkılmaz. 

Öfke 

Psychologists point out that an angry person can very well be mistaken because anger causes a loss 

in self-monitoring capacity and objective observability. (wikipedia) 

Three types of anger are recognized by psychologists: 

1. dispositional anger, related more to character traits than to instincts or cognitions. 

(Irritability, sullenness and churlishness are examples ) 

2. episodic:  “hasty and sudden anger” shared between humans and non-human animals and 

occurs when tormented or trapped 

3. episodic: "settled and deliberate" anger and is a reaction to perceived deliberate harm or 

unfair treatment by others 

Sadece bu sonuncusu karşımızdakinin kim olduğuna bağlı olarak gerekli olabilecek bir öfke türüdür. 

Öfke çoğu zaman kontrol edilmelidir. 

1. Öfkem korkumdan kaynaklanıyorsa bana zarar. 

2. Öfkem karşımdakinin korku ile hareket ederek yaptıklarından kaynaklanıyorsa, faydasız. Ona 

da zarar, bana da zarar. 

3. Öfke, üzüntü vb. duygulardan kaçmak için yöneldiğim bir tepkiyse karşımdakine de zarar, 

bana da zarar. 
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Karşımdaki kişinin korkunun, endişenin kontrolünde olmadığı halde, kasıtlı olarak veya umursamama 

sonucu, bilerek ve isteyerek bana zarar veren bir davranışta bulunduğu durumlar, karşımdakinin 

yaptığına tepki vermek gereken zamanlardır.  

1. Üzmek istemediğim, duygusal bağım olan yakın çevreme ait değilse öfkeyi içimde tutmak 

anlamsız. Çoğu zaman zararlı (Öfke bana daha büyük zarar getirmeyecekse tabi). 

2. Sevdiğim insan, arkadaşlarım, yakın çevrem, tanımları gereği, bana kasıtlı olarak veya 

umursamama sonucu zarar vermeyecek insanlardır. Onlara öfke ile tepki vermek anlamsız. 

Bu tanıma uymuyorlarsa yakınlık kurmam anlamsız. Ama bunu öfkesiz değerlendirmeliyim. 

Fakat öfke konusunda önemli bir not: 

Öfken sevdiğinin üstüne patlamasın. Ama içinde de patlamasın. Gir bir odaya, bağır, cağır, yastık döv, 

istersen spor yap, kum torbası yumrukla vs. Vücutta öfkenin oluşturduğu kimyayı dışa vurmayıp 

kendini derviş sanma, sonra sonuç oldukça acı olur. “Serenity now, serenity now…”, “Serenity now, 

insanity later” (Seinfeld) 

Emotional Intelligence (EI)  (wikipedia) 

The model introduced by Daniel Goleman focuses on EI as a wide array of competencies and skills 

that drive leadership performance. Goleman's model outlines five main EI constructs (for more details 

see "What Makes A Leader" by Daniel Goleman, best of Harvard Business Review 1998): 

1. Self-awareness – the ability to know one's emotions, strengths, weaknesses, drives, values and 

goals and recognize their impact on others while using gut feelings to guide decisions. 

2. Self-regulation – involves controlling or redirecting one's disruptive emotions and impulses and 

adapting to changing circumstances. 

3. Social skill – managing relationships to move people in the desired direction 

4. Empathy - considering other people's feelings especially when making decisions and 

5. Motivation - being driven to achieve for the sake of achievement. 

EI, self-esteem, and drug use 

A 2012 study cross examined emotional intelligence, self-esteem, and marijuana dependence. Out of 

a sample of 200, 100 of which were dependent on cannabis and the other 100 emotionally healthy, 

the dependent group scored exceptionally low on EI when compared to the control group. They also 

found that the dependent group also scored low on self-esteem when compared to the control. 

Denge arayışı kendi duygularını ve karşıdakinin duygularını algılamayı gerektiriyor. IQ insanın 

öğrenebilme yeteneğinin ölçüsüyken ve 15’inde de 50’sinde de aynı iken Emotional Intelligence (EI) 

öğrenilebilen bir yetenek.  
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Let go of your ego, it's not always about you. 

“The terms "id", "ego", and "super-ego" are not Freud's own. They are latinisations by his translator 

James Strachey. Freud himself wrote of "das Es," "das Ich," and "das Über-Ich"—respectively, "the It", 

"the I", and the "Over-I" (or "I above"); thus to the German reader, Freud's original terms are more or 

less self-explanatory.”46 

Freud'e çeviride kendince hava katan arkadaş olmasaydı “ego” tanımında bu gereksiz sıkıntıyı 

yaşamayacaktık, aşağıdaki açıklamaya gerek olmayacaktı. 

The Confusion about Ego 47 

The ego is perhaps one of the most misunderstood concepts in spiritual and psychological circles. This 

has often led to attacks on the spiritual definition and practice (since most seek to bypass or dissolve 

the ego) or even to spiritual seekers hating and vilifying the ego in themselves – and it’s just a 

concept!  

This article is an attempt to clear up one of the common misunderstandings – based on the difference 

between the spiritual and psychological definitions. Yes, they are different, and most of the criticisms 

I see come from the mix-up between the two. 

Before I begin, please understand that this is based on my experiences and research. There might be 

subtle misunderstandings, although I’ve taken every effort to make them as accurate as possible. I 

used to love writing about the ego but I’ve stopped simply because of these possible 

misunderstandings (which only an enlightened person can write without, I guess). 

Freud’s Ego  

In psychology, when someone discusses the ego, most people immediately think of Freud’s theories. 

Freud’s ego is part of a structure that includes the id and the super-ego. What follows is an extremely 

simplified introduction (so please don’t base your essays on this  ). 

The id is often seen as a new-born baby. It is based on instinct, impulse, and the pleasure-pain 

principle. This means it will simply do what feels good and avoid what is painful, very often without 

caring about morals or other people. It is possible that when we do “something in the heat of the 

moment”, the id has overcome our inhibitions. What if some criminals, like certain megalomaniacs 

and serial killers, are highly id-driven people with very weak limitations – babies with adult 

resources? 

And what are these limitations? They come as the ego and the super-ego. The ego restricts the id 

based on physical reality and physical survival. The super-ego, also restricts the id, but from a sense 

of right and wrong, and of concern for what others will think of us (social survival). 

  

                                                             
46

 http://en.wikipedia.org/wiki/Id,_ego_%26_super-ego 
47 http://www.urbanmonk.net/618/the-confusion-about-ego/ 
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For example, imagine me walking down the street. I suddenly feel hungry and the first thing I see is 

another man eating a burger. Pure id would be to grab the food and eat it. But my ego would stop 

me based on reality and physical safety. What if that man attacks me? What if he has diseases in his 

saliva?  

The super-ego would also step in, although for different reasons. It is wrong to take something 

without asking, or giving something in return. I might hurt the man’s feelings. Or he might think I am 

an asshole, and I can’t have that now, can I? 

The ego mediates between the basic drive and all the different limitations, and ultimately makes me 

go and buy a burger of my own.  

The End of The Psychological Ego 

Most criticisms against spiritual work are based on the wrong definition. Most spiritual seekers will 

define ego work as undoing the ego, bypassing it, removing it, not believing in it anymore, or 

something similar. That is fine if we are discussing the spiritual definition, but critics think they are 

talking about the psychological definition.  

Understandably, they then think we would all become giant babies, completely at the mercy of the 

id. Spiritual work, to them, is a cleverly disguised form of destruction and retardation.  

(Strangely, I have not come across a critic who thinks we will turn into rule-bound machines, driven 

only by the super-ego. Maybe that’s not as scary?) 

Ego as Self-Esteem 

Another interpretation of the word “ego” is our self-image, or sometimes a set of survival and 

protection skills. This might actually be closer to the spiritual definition. Saying someone has a weak 

ego can mean that they have low self-esteem, and therefore cannot stand up for themselves, or have 

not learnt how to. The other end of this spectrum is the arrogant, selfish individual, who is also 

known as having a “big ego”.  

This is another common criticism. Many people already suffer from a lack of boundaries. They cannot 

take care of themselves, or they cannot tell an abusive person to back off, for example. This stems 

from a poor self-image and a lack of ‘grit’. Are you telling these people they have to remove the ego 

even more?  

Well, rest assured because spiritual seekers are talking about something different. 

The Spiritual Ego 

So what is the spiritual definition of the ego? To be honest, I don’t know. All I can give is my current 

understanding (other seekers will have other definitions, and I invite you to share in the comments). 

To me, the spiritual ego is a collection of thoughts, beliefs, and stories. These thoughts are given 

special significance because they are seen as “mine”. Without this attachment, thoughts are just 

thoughts, and they don’t have much power over our lives. 
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‘Sailor’ Bob Adamson, a student of Nisargadatta Maharaj, describes it beautifully – Thinking about 

fire doesn’t burn your brain, saying the word fire doesn’t burn your tongue. The word ‘fire’ is not fire. 

The thought ‘fire’ is not fire.  

What does that mean? If someone was to walk up to me and tell me “Albert, you are a complete 

loser and a piece of s%!^.” Why do I get angry? What has been insulted? The thought, “Albert”? The 

word, “Albert”? They are not me, just like the thinking and talking about fire doesn’t burn you. 

What is the mystical quality I have given this thought, that it hurts me so? This thought is believed to 

represent “me”, and is now worth being angry and upset over. Everything that is now imbued with 

this quality of “me” or “mine” now has the same power.  

Someone questions “my” social status, “my” character, “my” religious beliefs, the quality of “my” 

work, “my” car, “my” lover, or whatever, and I hurt. I suffer. I cry. I seek revenge.  

Is this not true? If we look closely at much of our suffering – not physical illness or injury, of course – 

this basic attachment and (mis)identification is the root cause. Think about the last time you were 

angry or sad, and trace it down to your thoughts. What was your last argument about?  

Was it really because the dishes were left unwashed, for instance, or was it because “your” wishes 

were not obeyed? Was it really because you lost half an hour of sleep, or was it because he didn’t 

respect “your” right for a quiet night? 

Even thoughts and stories that are inherently painful are clung to. The stories of “how she did me 

wrong”, or “how he betrayed me”, even though you haven’t seen that person for years, still goes 

strong in most of us. The mental position of “victim” or “martyr” can be amongst the hardest to drop, 

as we once discussed in Why Do We Cling To Unhappiness?  

In my experience, this is the benefit of spiritual work. By recognising when we have been caught up in 

a false collection of thoughts and mental positions, and choosing to gently let go of our attachment, 

we begin to experience more and more inner freedom. 

Tekrar: Mükemmel olmayanın sevilmeyeceği korkusu ile ortaya çıkan mükemmeliyetçilik mutluluğun 

önünde engel. Alınganlık da bunun eseri. 

On Sunday night during the Oscars, they showed a short clip of 100 year old George Burns in which 

he said “when you get to be old enough, you get to be you again”.  What George meant is that with 

age comes perspective, and towards the end of our physical lives the ego comes to accept its demise.  

The ‘becoming you again’ is a reference to becoming aware of the authentic self, and you will find 

many older people speak like this. 

My question is: Why not work hard NOW to become ‘you again’ while you are still young, active and 

vibrant?!48 

 

  

                                                             
48 http://www.wethechange.com/kill-your-ego-recognize-the-true-you/ 
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What your ego is and how to stop it from obscuring your inner peace and unconditional love49 

 

This is your consciousness and your awareness. It is beautiful, perfect, and peaceful. It is the “I” inside 

you, the “I” that controls your body, mind, and emotions. It is the true “I am“. It is what you were 

before life happened to you. 

 

This is what covers your inner peace. Your ego has stepped in, and life has left its scars. Your peace 

and your beauty have been obscured by countless scars – ugly marks that cover up your true 

consciousness.  

The ego that obscures your peace 

What are these blotches that mar your perfection?  

They represent the little things that you take for who you are: Your likes, dislikes, loves, hatreds. They 

are the history that you can’t let go of. They are your memories, your hopes and dreams. They are 

your little habits, your hobbies, your mannerisms. All these, each one a mark, combine to make your 

personality, your ego, your identity. 

But what is your personality? It is something that you have mistaken for yourself. Almost everybody 

does – they don’t know any better. Ask anybody who they are, and most likely they will tell you their 

name, their age, their job, their race, their gender, their history, dreams, likes and dislikes. They 

define themselves by these.  

                                                             
49
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These are all part of your personality. But they are merely about you. But they are not you. They 

merely describe you, but somehow we have reduced ourselves to these descriptions, these little 

details. We have forgotten who we are; we’ve forgotten the true core and consciousness that has 

been covered by all these details. And it’s sad, because the core contains everything we seek – 

everything we look for in the goals we chase – unshakeable peace and joy. 

The Core. “Kor”, Farazi… Remember? (“Remember me”, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) 

Stop the thoughts before they overtake you. Stop the emotions before they take you over. Stop the 

ego from telling you that things shouldn’t be this way. They all lead to one teaching – stop the ego 

from marring your peace. Most methods, from old religions, to modern psychology, are based around 

this – they just describe it in a different way. Either that or they are ignorant of the core 

consciousness and don’t mention it. 

The origin of the ego 

Where did your ego come from? It was developed to interact with the world, or you could say the 

world left it there. The countless number of blotches that make up your ego was all left there by life.  

There are many different blotches that make up the ego. Let’s see how one of these could have 

formed. Perhaps as a child your baby-sitter used to physically beat you. The event left a blotch; one of 

many that ultimately made up your current ego. What is the result? Perhaps you automatically 

dislike every woman who reminds you of her, or perhaps you now adopt beatings as a standard 

practice for every child that is “naughty”.  

That would be a relatively big part of your ego, but even minor preferences – “I don’t like cold 

weather” – and even the good things can stem from your ego. What do I mean? If you donate money 

to someone in need out of kindness, that is not egoic behaviour. If you donate and hope to be 

recognised by someone as a great, kind soul, then that stems from your ego. 

The ego affects how you perceive, and how you react  

The ego now covers your consciousness, and it filters everything you sense and do. It’s like trying to 

look through a pair of glasses that has been splashed with different colours of paint – you can’t see 

anything the way they truly are. 

And since every ego has been shaped by different events, this also means you will never see anything 

the same way as someone else. This is the reason two people can look at the same event and have 

different interpretations; the reason one person can remain unaffected by an event while another 

falls into depression because of it.  

Let’s take an imaginary married couple, John and Vivian. They have a business together. One day the 

business goes broke and they lose all their savings. John might have come from an abundant family – 

he grew up believing that money comes easily and naturally. He handles the blow well – his ego 

filters the event and tells him that money will come back soon enough. Vivian might have been 

brought up to believe money is hard to come by; she despairs and crumbles. Same event, different 

reaction. 
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These filters affect even the small things. If John and Vivian saw an unfamiliar man and woman 

arguing, their automatic assumptions would kick in. John might assume the woman cheated on the 

man. Vivian might think the man beats up the woman in private. The truth might be something else 

entirely but it doesn’t matter – their history and ego automatically kicks in and tells them a story. 

Identification with objects 

That is one part of the ego. The pain they can cause is obvious. But there’s another part that is the 

source of much of our misery.  

What am I talking about? The ego’s identification with objects, people, and groups.  

Have you ever seen a child and her newest doll? When you take the toy away from her, she cries and 

will do anything to get it back. But a few days later she gets a new toy – and now she couldn’t care 

less what happens to the old one. What is the difference? Then, the toy was a part of her ego – it was 

“hers”. When you took the toy away, it was the lessening of the ego that caused the pain, not the 

loss of the toy itself. 

And it is the same with us. As we grow older, the toy loses importance. Now it’s our hot girlfriend, our 

handsome husband, our house on the beach, our bank account.  

It is not just material objects – often times the ego also identifies with the body – especially if the 

body is strong or attractive. Other common forms of identification would be social status or 

reputation. 

I’m not saying that having these are wrong; but just don’t become identified with them. The moment 

you do, you plant the seed of suffering. Nothing is permanent; chances are you will lose it, whatever 

it is. You know you’ve begun to identify with something the moment you feel any discomfort, no 

matter how minor, at the thought of losing it.  

Once the ego has identified with it, it is as much a part of the ego as our arm is a part of our body. 

And taking it away from the ego is as painful to the psyche as ripping our arms off. The ego has lost a 

part of itself. 

This is the reason people kill themselves over lost love – they have so completely identified 

themselves with their lover that losing them left the ego with nothing. 

This is the reason the beauty industry makes so much money – millions of women have identified 

themselves with their looks, or somehow tie their inherent value with their outer appearance.  

This is the reason… well… almost everything in the world is the way it is. Ego is the standard and the 

norm.  

"In general, pride is at the bottom of all great mistakes" (Steven H. Coogler) 

And worst of all, the ego is never satisfied for long. No matter what your goals are, you’ll only gain a 

temporary satisfaction from achieving it – then your ego will force you to go out and seek more. Even 

if you became the best in the world at what you want, your ego won’t be satisfied for more than a 

brief period. This means you will never be at peace – you will always be seeking. 
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Identification with roles 

Just as painful are not the objects or people but the roles we identify with. Almost everyone has roles, 

but just like objects and people, the more seriously you take the role the more it obscures your inner 

peace.  

Even fairly beneficial roles are subject to this. Take a kind woman who defines herself as a loving 

mother. What happens when all her children grow up and begin to want independence? The stronger 

the role, the harder it is for the ego to let go.  

In the ego’s efforts to hold on to a part of itself, it might turn the same loving mother into a 

controlling tyrant. She might purposely hold back their growth into independent adults so they will 

always need her and be by her side. Or she might turn into a bitter, lonely, complainer.  

The dangers of other roles are more obvious. If you had grown into the role of a “tough guy”, you 

might start an argument to defend a slight that wouldn’t otherwise have meant anything. What 

would that cost you? Your happiness, your girlfriend, or in extreme cases, your life? 

Roles are not restricted to the individual. Some egos find their strongest identity as part of a group – 

these can range from violent street gangs to a Tuesday book club, from your religion to your race and 

your country.  

Obviously these group roles are the most dangerous. Most, if not all, of the darkest times in human 

history were caused by – you guessed it – racial, national, and religious pride. 

Your shift to consciousness 

Now imagine all the above scenarios in your head. Remember John and Vivian? How would you react 

if you went bankrupt? Who do you automatically side with when you see a strange couple arguing? 

What have you identified with? Are there any possessions that you would be particularly anguished 

to lose? Have you been identified with your looks or your physical prowess? Your affiliation with a 

particular group, big or small? Your social status and standing?  

Can you identify your filters, your blotches? Can you recognise your ego when it is directing your 

thoughts, your emotions, and your actions? Can you trace each filter back to its origin? 

This practice is hard; even more so since many of these filters have been around for so long that you 

can’t recognise their existence anymore. But with each piece of the ego you recognise, you raise your 

consciousness and therefore your joy and power. 

And it is especially hard when the ego evokes emotions. If you were a woman who had been beaten 

by an ex-lover, you might experience a huge rush of reactions immediately when you see another 

woman get beaten. The trigger happens so fast that it is so much harder to catch it. Can you remain 

conscious enough in the face of your personal triggers to realise that it is the ego and not your core 

that is reacting? 

This unexplored action and reaction to life is the spiritual meaning of unconsciousness. You don’t 

know what you are doing – or rather; you don’t know that you have choices.  
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If unrecognised, your filters mean that you have only one way to react in any given situation. Vivian, 

for example, cannot do anything BUT fall into depression when her business dies, because that’s all 

her filters allow her to do. 

The awakening of consciousness is recognising these filters, and realising that – “Yes, I have choices. I 

don’t have to let it affect me like this; it’s only the ego inside me, only old patterns and habits. I can 

behave in a different way.” 

But that doesn’t mean that you automatically become free and enlightened – this knowledge is just 

the first step. Knowing better doesn’t mean you can do better. You have to raise your consciousness 

before you can do better.  

Just because you know that you don’t have to fall into depression over bankruptcy, doesn’t mean 

that you won’t. So how do you go about reclaiming your power? First, let’s analyse the start of all our 

actions – the thought. 

The power of thought 

 

The little black dot represents a thought. If you’re like me and 99.9% of people on the planet, these 

thoughts come into your awareness constantly and uncontrolled. 

Everything we do starts with a thought. Thoughts pass through the filters of the ego, and affect our 

actions. Our actions affect our habits. Our habits decide our character, and our character determines 

our destiny. So: The filtered thought results in all the insanity. 

There are a few broad types of thoughts that I am aware of: Random and conscious. 

Random thoughts just pop into your head. They are triggered by many things, such as something 

happening in your outer world, a memory of a past event, something you predict in the future.  

These range from the harmless “Oh I wonder how my old high school friend is doing?” to the 

thoughts that keep you awake at night. Those force you to relive your sorrows, worry about your 

future, or defend yourself mentally in an argument that is already in the past. Unchecked, these are 

the thoughts that lead you into depression, rage, and other such conditions. 

Then there are thoughts that you consciously “produce”: these are the thoughts that you use when 

you work, when you plan, when you act. These are the thoughts that direct you to put your hands on 

the mouse and scroll down, and so on.  
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What I know for sure is the thought – regardless of origin – can mean the difference between heaven 

and hell. 

How the thought takes you up to heaven or down to hell 

 

 

Here’s what the thought should do. It comes in, and goes out. Plain and easy. Good thought, bad 

thought, it doesn’t matter. 

If we can keep it like that, it doesn’t matter if we can overcome the ego. By not reacting to the 

thought and letting it float past our consciousness, the thought doesn’t do anything, even if it is 

warped by our filters. 

It comes in; we reap the benefit, and let it go out. Yes, every thought is for our benefit, even if you 

don’t see it that way. For example, thoughts of past pain that compulsively springs into your head, is 

trying to protect you from similar pain happening in the present or future.  

It is the way we handle these thoughts that make them painful or not. If we let the memory float past 

our consciousness, it might remind us for a brief moment of a mistake we made and prevent us from 

making the same mistake again. That’s fine; it has served its purpose, and hasn’t caused us any pain. 

This “passing through” is standard for some of our productive thoughts. “Great article – Use mouse – 

scroll down – read more – donate money. (Joking, joking!)”  

Do you focus on this thought? Does it occupy your mind? Do you think about scrolling down using 

your mouse everyday as you drive to work or as you lie in bed at night trying to sleep? 
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Why not? Because it doesn’t involve the ego, and there isn’t much emotions involved. It is just a plain 

old boring thought – in fact every thought is, until charged by an emotion, or filtered through the 

ego. 

This instant passing-through should be the same for all thoughts. But it isn’t.  

Because of the ego and the emotions involved, there is something inside us that makes us want to 

focus on the others – The bad memories, the worries for the future, the arguments and the fights. 

So we use the magnifying glass of our focus and we zoom in on that thought.  

And that is where the pain begins. 

 

As we zoom in on it, the little thought can’t slide off our consciousness. It’s like putting an upside-

down glass over an insect. The magnifying glass holds it there and expands it. 

 

Now it takes up a huge portion of our consciousness. It takes a grip of us. It occupies so much of our 

consciousness we can’t function properly. We all know what this feels like. 

It is painful because you don’t know that it’s the ego. Most people on this planet are like this. We 

don’t know any better. The thought, the memory, the fight, the role, the argument, whatever we’ve 

focused on, controls us completely because it has taken up so much of our awareness that we simply 

don’t know that it’s merely a thought. We’ve become so identified with the thought that we’ve 

become it. 
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Think back to all your unhappy moments. Does this not ring true? Depending on how big you’ve 

magnified the thought and how long it’s been held there, you might get grumpy, lose sleep, pick a 

fight out of nowhere, go into a rage, smash walls, go into depression, or kill yourself. 

And the worst part of magnifying any thought is that it leaves an imprint on our psyche, even after 

we stop. 

 

In the picture above, we’ve let the magnifying glass go. The thought has continued moving and has 

gone. But it’s already left a faint impression; you can see the black mark vaguely there. And each 

time similar thoughts pass under it, the blotch gets deeper and more defined, until it becomes deeply 

entrenched in our awareness. 

If it’s that simple, then why isn’t it normal for everybody to just let the thought pass by? Or rather, 

what is the ego trying to do in trying to hold on? 

We would rather be right than be happy 

The biggest reason would be the roles the ego plays. Some of the biggest and most universal roles 

are the roles of “being right”, “being superior” and “being inferior”. For people in the grip of their 

ego, they would rather be one of those than be at peace. 

Why can’t we let go of past arguments? Why can’t we let go of past pains? Why do arguments make 

us lose our temper? Why do angry words draw a different reaction from us than loving words? 

Because they play into some of these roles and filters. 

We are drawn to defend these roles. We would rather be right than happy. We would rather relive 

certain events, so we can feel justified – so we can mentally come up with ways to defend ourselves. 

It doesn’t matter that the event is in the past, that we’ve lost contact with all involved, that it 

wouldn’t make a difference in the physical world.  

In the same way, we would rather attack, gossip, condemn, and put down others so we can feel 

superior than be at peace. And strangely, we would also prefer to feel inferior than be at peace – 

much of gossiping, celebrity worship, and other common day-to-day activities make us feel inferior.  

To the little ego inside us, any identity is better than none, even if it’s a victim or a “poor me” identity.  

How do we stop all this insanity? 
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The beginning of freedom – letting the thought pass 

You already know the fastest way to set ourselves free from all this pain. By simply being aware that 

it is the thought that causes all your sorrow, you’ve taken the first step.  

When you know how the thought works, you also know how it causes pain. When you can recognise 

the ego’s need to focus on that thought, to fight for its need to be right and to fight for its identity, 

you might find it amusing. 

You realise that it is insane. It is insane to continue fighting even though the opponent is just an 

imaginary one. It is insane to be upset about and fight over a situation that is in your past and 

therefore doesn’t exist any more. It is insane to fight and worry about a situation in the future, and so 

doesn’t exist as well.  

With this recognition, all you have to do is let it float by, like a productive thought. Sometimes you 

will slip and fall back, but that’s only because it has been a habit of so many years. Once you have 

made this recognition and keep vigilance, you’ve begun to break free.  

Reap the benefit of these thoughts. If it is a thought that makes you worry about the future, then 

take steps if necessary. Prepare for whatever worries you, then let the thought slide off. If it is pain 

about the past, then perhaps you are worried about it happening again. Take steps to prepare for 

that as well. If something is hurting you right now, reap the benefit and get the hell out! If you are 

freezing to death, get out! If someone is beating you, get out! 

Don’t make yourself wrong 

When I first found out about my ego and how much pain it was causing me, I began to demonise it. 

How could I, or it, have been so insane? How much suffering could I have avoided? How can I destroy 

it? I hate it! I should never have had an ego! 

What does that sound like? Does that sound like the core speaking? It isn’t. Who’s talking? The ego. 

Do all those complaints not sound like exactly everything we’ve been talking about? The ego was 

complaining about a past that doesn’t exist. It wants to make sure the future is peaceful – yet the 

future doesn’t exist. The only time we can be peaceful is now, because now is all that exists.  

Be aware of this trap. There is nothing to be scared of; the ego is not “wrong”. Making yourself 

wrong for having an ego is only more ego. There is nothing to fight. Fighting your ego is more ego. 

Simply recognise the ego every time it tries to kick in, and let the thought go pass. 

All you can do is to be conscious – and by that I mean you are aware of the ego. Be aware of the 

filters the thoughts pass through, and realise that it is causing you to behave that way, or think those 

thoughts. Most of all, be aware of the magnifying glass that you are putting on each thought. Be 

aware that a part of you doesn’t want to let it go. 

Not surprisingly, modern psychology is recommending the same thing, just in different terms.  
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Not all filters are bad for us, right? 

At this stage, you can probably think of a few filters that have been useful to you. Some thoughts 

appear to be good. They produce emotions that feel great. Some beliefs make you powerful and rich. 

Remember John, the broke businessman? A quick refresher: His thought starts out as: “My business 

has gone bankrupt”. That is a statement of fact. It is neutral, neither good nor bad.  

After passing through John’s abundance filter, it comes out as “My business has gone bankrupt, but 

that’s OK, I’ll be a millionaire again in a year.” 

The same thought through Vivian’s filter will come out as “My business has gone bankrupt! Oh my 

god! What do I do? I will have to sleep on the streets! Nobody will respect me! I will lose all my 

friends!” 

Now what does this mean? Change your filters to get peace? But didn’t I say that all filters cover up 

your true inner peace? 

Well, yes and no.  

The more aware of your filters you are, the more conscious you are. This gives you more control over 

thoughts that have passed under negative filters. Given practice, you can change your filters to 

positive ones – that is the source of material power, and some great feelings.  

But you have to distinguish these great feelings from the true peace that comes from your core. 

Feelings that result from filters will always have opposites.  

A filter like “this new girl I met is going to make me happy” always has an opposite hidden 

somewhere. When she turns out to be someone different from whom you expected, the opposite 

comes into play, and the disappointment, arguments, and heartbreaks happen. 

Does that not describe most romantic relationships, and indeed most sources of joy and pleasure, no 

matter what they are? There is always a chance of crashing and burning; and they usually do.  

At the same time, it is also hard to have positive filters for every single situation that could pop up in 

your life. John might have a great filter when it comes to money, but how will he handle sickness? 

How will he handle heartbreak? 
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False and true joy, false and true love 

True love, peace and joy have no opposite – because they don’t come from a filter. Your core has no 

opposite. It doesn’t want anything, only the ego does. It doesn’t identify with anything, so it doesn’t 

get upset from any loss. It doesn’t get upset by anything, for without any filters, everything just is. 

The thoughts have no filters to pass through, and without any filters, nothing is bad or good – 

everything just is.  

Again, be careful. If you are in pain, get out of it. If you are sick, go to a doctor. If you are in a fire, put 

it out! I’m talking about psychological pain here – not physical. Physical pain is always a sign that 

something is wrong. I have to throw this in, as I’ve read some horror stories about how some people 

have taken this too far – there was a teenage girl who died from being in the cold and somehow 

thought that being non-resistant to the cold will make it okay. That is not what I’m saying here – 

remember – let the thought in, reap the benefit, and let it go. That’s all I’m saying. If you are cold, 

your thought will tell you to go somewhere warm. Do it! But once you get there, let the thought go – 

it’s in the past and there is no need to complain about it. Let the thought slide off your mind. 

This isn’t some spiritual fluff. If you read my stuff long enough, you’ll know I don’t write about any old 

thing that I haven’t personally made work for me. Although I am not enlightened, this is something 

that I’ve used to overcome negativity, from major depression down to minor irritations. 

Can you see where true, unconditional love comes from? You can’t tell yourself to have unconditional 

love. Telling yourself that you will love someone regardless of what he or she does will never work, 

for that is your ego talking. What happens to your unconditional love when your angel begins 

shouting and screaming, when he or she cheats on you, or when they take your credit card and max 

it out?  

You are trying to control and wrestle with your ego when instead you should be bypassing it 

altogether. Fighting unconsciousness will only bring you deeper into it. 

Without your ego, you want nothing. There are no conditions to your love. Nothing can make you 

upset, and stop loving them. There is nothing to lose. Love just is. Peace just is. Joy just is. There is no 

good or bad. Everything just is. 

(Loving someone doesn’t mean you can let them do whatever they want – if someone is hurting you 

do something about it!) 

True and untrue power 

It is the same for power. You also have to distinguish between material power and spiritual power. 

Developing strong positive filters will give you much power in the material world. This much I can 

prove.  

However, while I can’t speak for spiritual power – I am not enlightened yet – I have a feeling that 

installing good filters will hurt you in the long run. It might be good for you temporarily but it 

entrenches the ego so deeply that it is a harder struggle to get rid of it.  
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An ego, no matter how positive, is said by many great spiritual leaders to an obstacle to your spiritual 

growth. 

Removing the ego 

So, for the ambitious: How do we remove the ego? Being aware and conscious not only lets you 

remain unaffected by the ego, it also reduces it slowly.  

If letting the ego work on your thoughts strengthens the ego, then not feeding it with your thoughts 

will slowly diminish it.  

By knowing that you are behaving, reacting, or thinking under the influence of these filters, you begin 

to see them for what they are. The more conscious you are, the more patterns, roles, and identities 

you discover. It’s like a snowball – it starts slow at first, but builds momentum fast. Soon you begin to 

see alternatives to acting and thinking the way you have always done.  

And as you develop the courage and the inner strength to begin acting in a way that fits with your 

core – the core of peace, love, and joy – the blotches will fade away. The ego cannot survive without 

thoughts or actions to feed it. 

“- What about the... Well, you know. Are they gone? 

+ No, they're not gone. And maybe they never will be. But I've gotten used to ignoring them... And I 

think as a result they've kind of given up on me. You think that's what it's like... With all our dreams 

and our nightmares, Martin? You've got to keep feeding them for them 

- John, they... haunt you, though. 

+ They're my past, Martin. Everybody's haunted by their past.” 

(A Beautiful Mind, 2001) 

My soul is painted like the wings of butterflies  

Fairytales of yesterday will grow but never die  

I can fly - my friends  

(The show must go on, Queen) 

At this point, one might think, what’s to stop us from acting in a worse way? Once we have found our 

filters and realised we can act differently, why don’t we become even more violent? Why don’t we 

become more selfish? Because it is impossible to be conscious and choose to hurt others.  

Hurting others doesn’t feel good – and in the overall scheme you are only hurting yourself. And 

nobody will ever consciously choose to hurt themselves – only the ego will. If you are behaving 

negatively -whether big or small – you are not conscious. You are an unconscious person who now 

has a few concepts and ideas about “consciousness” and “spirituality” in your head.  

And how do we distinguish between charitable acts from the ego and charity from the core? Be alert 

– are you getting something out of being nice? When you smile at someone, or give someone a 

helping hand, do you want something? Recognition, praise, or a favour in return? If so, it is the ego. 

But if you can genuinely give without thinking about getting something in return, your action comes 

from the spaces between the ego. 
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Suffering and your blotches 

There is another way you can remove the ego. By removing, piece by piece, everything you have 

identified with. But most people don’t come across this by choice – it happens to them instead. How 

does it work? 

As mentioned, each blotch, or portion of your ego, represents something, such as identification with 

objects, groups, your physical body, and so on. What happens when one of these is removed? 

Let’s take a beautiful woman who is identified with her looks. What happens when she loses it? It can 

be a slow decline, due to age perhaps, or it can be fast, like an accident that leaves her disfigured. It 

doesn’t matter. Neither does what she lose – it can be money, car, social standing, political 

affiliation, or lover. The result is the same. 

 

 

The large purple chunk at the bottom, her identification with her looks, has been forcibly ripped out. 

If she didn’t want to lose it, the pain to her psyche is the equivalent of ripping off her arm. 

From here, there are two possible outcomes. 

One: the pain causes a different blotch, possibly bigger and stronger, to take its place. What would it 

be? You can probably guess. It can be bitterness, anger, rage, depression, or cynicism. Or it can be 

victimisation – the woman would end up as someone who seems to take pride in their role as victim – 

who gets a twisted form of pleasure out of complaining and moaning.  

This reaction is also possible if you remove a part of your identity by choice. If you have been 

identified with your money, you can give it all up and become a hermit. But you might have just 

replaced that part of your ego with another one – a “spiritual” identity and thus “better” than the 

unimproved masses. 
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Warning: This is not some kind of endorsement for you to go out and do something stupid. If you are 

identified with your looks, disfiguring yourself is not a way to enlightenment. Neither is throwing 

away your fortune. Whatever you have identified with, just be aware of it, and don’t become so 

attached to it. Do not let it become part of your identity. 

But what is the other possibility? After the initial impact of the loss is over, before the new identity 

sets in, something inside you notices the space that remains.  

Something notices that what is left is not pain; it notices that underneath all the blotches is not 

emptiness, or death. Paradoxically, the bigger the part that was ripped out, the more the core is 

revealed. 

So it explores. It is curious. It wants to know. It accepts the loss, but doesn’t follow the instinctive 

drive to fill that empty space with another blotch, another role, another filter. 

And what remains? The core, the true consciousness. It cannot be defined, for defining it would 

reduce it to a concept, and it would become part of the form, the ego. But I do know one thing. It’s 

beautiful. 

Ego’dan sıyrılmak ve ilişkiler 

1. First of all, understand that who you are, or your emotional center, cannot be shaped by 

others. You come with it from birth and that is nobody’s business but your own. 

2. People’s perception of you is their own individual reality and not the reality of others around 

them. It comes from ideas, values and learning from their own lives.  

3. Learn to not take anything personally and to analyze every situation in an effort to 

understand. For instance, if someone is not talking to you, it does not have to be because 

they are mad at you but could be something as simple as the fact that they are tired and are 

not feeling well. Do not assume you know what they are thinking. 

4. Learn to positively confront those individuals that you think are affecting you. I always ask 

questions like, “Are you ok today? You don’t seem like yourself. Is there anything I can help 

you with?” You will learn that it is rarely a problem with you; in fact, it is rather arrogant to 

think that others spend time thinking about you. 

5. I use the analogy of the backpack when we are confronted with issues that we are 

uncomfortable with. Rather than confronting things head on, we tuck them away in our 

backpack to deal with later. Make it a habit of emptying your backpack by sharing your 

feelings and talking about your feelings to others at the time of the incident. This baggage 

can become very heavy and ultimately lead to flare ups and bigger relationship problems 

later on. 

6. Forgive and forget in the spirit that we are all humans and we will always make mistakes. 

Once forgiven, you have to let it go and commit to forgetting.50 

 

Komik ama bazen insanlığın akümüle ettiği tüm bilgelik iki kelime ile özetlenebiliyor: “s.ktir et”. 

                                                             
50

 http://www.nursetogether.com/Career/Career-Article/itemid/2477.aspx  
(Lose the Ego, It's Not About You) 
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51 

The world’s got you down? 

 

 

 

 
Say “fuck it!” 

 

 

 

 

when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me  

speaking words of wisdom, “let it be” 

(Let it be, The Beatles)  

                                                             
51 CJ7 (2008) 
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yes, there are two paths you can go by, but in the long run, 

there's still time to change the road you're on. 

(Stairway to heaven, Led Zeppelin) 

 

neden soruyorsun, nereye gideyim 

iki yol var demiştim hangisini seçeyim 

korkma bebeğim, hepsinin sonu aynı 

çok yukarlarda biriymiş, bunları yaptı 

neden soruyorsun, nereye gidiyorum 

iki yol var demiştim, birinden gidiyorum 

gözyaşları bebeğim, hepsinin sonu aynı 

birinin eksiği, birinin fazlası 

(İki yol, Mavi Sakal) 

 

ben sana bir şey söylesem  

sen beni sadece dinlesen  

aklını kalbine örtmesen duysan  

olur mu?  

her şey görece ve her şey mutlak  

ikisi beraber çok muğlak  

eğlenelim hadi eğlenelim  

peki kim biliyor,  

kim biliyor? 

yorma kendini  

yollar aynı yanlışlar da  

yarışır gibi bir annenin kollarında  

yorma kendini  

yorma aynı yanlışlarla  

her şey geçer  

altı üstü bir eğlence 

(Yorma Kendini, Mor ve Ötesi) 
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Kendine saygı, kendini sevmek, kendi kendine ebeveyn olmak 

Amacımız duygu ve düşünce dünyamızın endişe (anxiety) ve korku ile değil, irade52 ile, üzerinde 

düşündüğü şeyle ilgili çalışması, bütünlük, itidal, senkronizasyon sağlamak. Senkronizasyonu 

amigdala’nın hem düşünceyi, hem de ödüllendirme merkezini serbest bırakmasını sağlamak için 

istiyoruz. Amaç onu kontrol altında boğmak değil, “sezgi” diye adlandırdığımız, pattern recognition 

vb. görsel işlem yapma kapasitesine sahip ve beynin paralel yapısından faydalanan sağ tarafının sol 

tarafa yolladığı sonuçları kullanabilmek. Zira endişe beyne hâkim olunca bu yetenek de endişenin 

kontrolü altına giriyor. 

Ego’dan ayrılma deneyimi yaşamak için bir çözüm arıyoruz. Sadece kendini tanımak için ve yüksek bir 

odaklanma ile düşünmek için değil. Bu deneyimin duygusal dünyada bıraktığı huzurlu, kötümserlikten 

uzak, anlayışlı hissin, itidalin bir sonraki haftaya kadar izlerinin kalıyor olması ile kendini yeniden 

yaratmak. Ego’ya dışarıdan bakabilen bir halde amigdala’ya her şeyin yolunda gitmesi için yapması 

gerektiğine inanacağı görevler vermek, “olabilmek”. Her şeyi kendisinden ibaret sanan, “ruh benim” 

diyen kurallar bütününün, ego’nun öz’ün varlığını ve onu mutlu etmesi gerektiğini kabullenmesi.  

Amigdala’yı yok sayamazsınız, bloke edemezsiniz, yok edemezsiniz, susturamazsınız. Ancak onunla 

bir orta yol bulabilirsiniz. Bunun için meditasyon ve yöntem bölümünde söz ettiğimiz diğer ibadete 

benzeyen amigdala’yı sakinleştirme yöntemleri kullanılabilir. Amigdala’ya görevler verip bu görevleri 

yerine getirdiğinde her şeyin yoluna gireceğini söylemek ve onun bu görevleri yerine getirirken aldığı 

keyiften nasiplenmek, huzur, sükûnet ve mutluluğa ulaşmanın dâhiyane bir yöntemi. Tespih çekmek, 

dua etmek, namaz kılmak, zikir, yüzmek vb. fiziksel aktivite, bahçeni düzenlemek, yoga, Uzakdoğu 

sporları53, dans ve buna benzer bir süre sonra düşünmeyi gerektirmeyen ve tekrara dayalı (“mindless, 

repetitive” – The Mentalist) basit işleri, onları yaparsan başına kötü bir şey gelmeyeceği inancıyla 

ilişkilendirip amigdala’yı meşgul etmek ve sakinleştirmek. Dönemlerinde dâhiyane ve insanlığın 

kertenkele beyninin yönetiminden çıkıp modern çağa gelmesine, torunlarının, devamlarının, 

genlerinin, özlerinin yeryüzünde cennete yaklaşmasına hizmet etmiş felsefeler.  

Sorun ikiliği iyi ve kötü, tanrı ve şeytan olarak tanımlayan felsefelerin ve dinlerin denge kurmak 

üzerine olmaması, benliğin yarısını reddetmeleri sebebi ile ahlak anlayışlarının dengesizliğe yol 

açması (Yaygın iyi-kötü, doğru-yanlış şeklindeki ikilik anlayışının uzantısı olan super-ego’nun 

etkisiyle). Satanizm vb. akımların doğması buna oluşan bir tepki. 

İbadetin kökeni Tanrı korkusu, güçlü olandan korku, cezalandırılmaktan korku olunca bu ibadet 

duygu ve düşünce dünyasını endişe ve korkudan arındırıp bilincin kontrolüne alma amacına hizmet 

etmiyor. Dinler beynimizin, doğamızın sonucu neye ihtiyaç duyduğumuzu, yani yöntemi ve 

arkasındaki mantığı anlamak açısından binlerce yılın süzgecinden geçmiş çok değerli kaynaklar. Yeter 

ki onların getirdiklerini akılcı bir çözümleme ile inceleyelim ve korkuya teslim olmayalım, bilimin 

sunduğu imkânlarla insan beynini keşfederek dinden hâlihazırda anlaşılanın ötesine geçmeye hazır 

olalım.  

                                                             
52

 “Will is stronger than fear”, Green Lantern, Marvel Comics. 
53

 Uzakdoğu sporları, tehlike altında iken beynin etkiye tepki ile hızlı hareket eden ve vücutla bir olan bölümünü 
kullanmak ama korku, endişe ile değil, sükunet ile kullanmak disiplinini yerleştirmeyi hedefledikleri için özellikle 
ilgi çekici. 
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Dinler ve inançlar hayatın bir yanılsama olduğunu ve gerçekliği görmemiz için ölüp başka bir dünyaya 

gitmemiz gerektiğini anlatıyorlar. Bu kitap ise başka bir dünya yok, o anlatımların hepsi gerçeğin sezgi 

ile bulunan veya akıl ile yazılan sembolik anlatımları diyor. Ölümden sonrasının varlığı veya yokluğu 

yaşamın amacını ve anlamını eksiltmiyor. Tanrı-Peygamber-Mesih kompleksi ile yaşamımızı çok 

değersizmiş gibi inanç uğruna feda etmek anlamsız, yaşamı inanç uğruna yaşamak daha anlamlı. 

Cennet de cehennem de bu dünyada. 

Mutsuz bir insan kimseyi mutlu edemiyor, kendisini bile. Kertenkeleni mutlu etmek zorundasın ama 

onun verdiği korku ile hareket edersen bunu asla başaramazsın. Susturmaya çalışmamalısın, 

yargılamamalısın. Derdinin ne olduğunu anlamalı ve kendi çözümünü sunarak anlaşmak yoluyla 

kontrolü almalısın.  

Etrafındakiler de kertenkelelerini mutlu etmek zorundalar. Ne sen onların kertenkelelerini kontrol 

altına alabilirsin, ne de onların bunu yapmasını bekleyebilirsin. Ancak onları mutsuzluk kıskacına alan 

korkudan, endişeden çıkmalarına yardımcı olabilirsin. Susturmaya çalışmamalısın, yargılamamalısın. 

Kendi kertenkelenin derdinin ne olduğunu anlamalı ve kendi çözümünü sunarak kontrolü almalısın. 

Sen ondan razı olmalısın ki o da senden razı olsun, sen ondan razı ol çünkü o senden razı. 

Amigdala’nın korku ve endişe etkisiyle sağ beyni çalıştırmasının yarattığı korku görüntülerinin aklın 

gözü tarafından sezgi olarak algılanması, tehdit olarak algılanması, hatta gerçek olarak algılanması 

ciddi bir sorun. Sakinleştirici kullandığımızda veya kendimizi telkin etmeyi başardığımızda, zihnimizin 

gözüne onun rahatlamasını sağlayacak görüntüleri yerleştirerek yine gözün gördüğüne inanması 

yoluyla sakinleştirdiğimizde bu durumu değiştiriyoruz. Amigdala gevşediği ve uyarıldığı için beyin 

keyifle çalışıyor, sağ beyinde oluşan görüntüler bize keyif veren şeylerin görüntüleri oluyor, buna da 

ilham diyoruz. Bizi bu ruh haline getiren kişilere veya şeylere de ilham perisi diyoruz. 

Keyif ve sükûnet hem amaç, hem araç, hem başlangıç, hem son, (hem alfa, hem omega). Keyifli, 

mutlu olmak için doğru yolda olduğuna inanmak gerekiyor. Yolunu bulmak için kendine faydalı olana 

giden yönü görmeni sağlayan ilhama ihtiyacın var. İlham alabilmek için keyifli olman gerekiyor. Bu 

yüzden insanın, bir din, bir yol gösterici, bir ilham kaynağı, dıştan bir etki ile önce kendine inanacak 

ve keyif aldığı şeylerden ilham alabilecek kadar keyifli hale gelmesi gerekiyor. O keyifle yapmak 

istediği işlerle hiç alakasızmış gibi gözükse bile sevdiği için derinlemesine bağ kurabildiği şeylerin hem 

duygu dünyasına hem aklına hitap etmesinden aldığı ilham ile gidilebilecek yönü görüyor ve yolunu 

buluyor. 

Gözün gördüğüne inanması sembollerle canlandırma yoluyla telkin konusunun da temeli. “The 

Secret” gibi kendine telkin yöntemleri sezginin endişe ile değil, ilham ile çalışarak başarıya ulaştıracak 

yolları göstermesi için önemli yöntemler. Aynı şekilde LSD, DMT vb. kimyasalların halusinojen etkisi 

ile tıpkı rüyalarda bilinç ile bilinç dışının görsel sembollerle diyalog halinde olması gibi bir durumun 

bilinç de nispeten açık tutularak yapıldığı ve bunun ruhani bir yolculuk olarak adlandırılabileceğini ve 

görülen görüntünün telkin gücünün terapi etkisi olabileceğini söylemek mümkün (therapeutic use of 

LSD, yasaların izin verdiği ölçüde araştırma konusu). Bir diğer örnek egosundan sıyrılarak sezginin 

sunduğu imgeler ile meclisin kararını değerlendiren şaman, peyote ve kızılderililer. 54  

                                                             
54

 “If you show fear, the snake will destroy you. But if you trust the snake, he'll take us to the lake. Ride the 
snake.” 
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“Judge a tree by its fruit”. Algının kapılarını aralayıp farklı düşünmeyi öğrenenler yalnızca şamanlar 

veya sanatçılar değil (“Think Different”). Yaşadığın dünyayı yaratanları tanı: 

Bilim adamları ve teknoloji vizyonerleri 55 

10. Sigmund Freud — Cocaine 

9. Francis Crick — LSD (perceived the double-helix structure of DNA while on LSD) 

8. Thomas Edison — Cocaine Elixers 

7. Paul Erdös — Amphetamines (published more papers than any other mathematician in history) 

6. Steve Jobs — LSD (“one of the two or three most important things I have done in my life”) 

5. Bill Gates — LSD 

4. John C. Lilly — LSD, Ketamine 

3. Richard Feynman — LSD, Marijuana, Ketamine 

2. Kary Mullis — LSD (Nobel Prize winner biochemist, “virtually dividing biology into the two epochs 

of before PCR and after PCR”, New York Times) 

1. Carl Sagan — Marijuana 

Sporcular 

Michael Phelps  - Marijuana 

Arnold Schwarzenegger - Marijuana 

Kareem Abdul Jabbar - Marijuana 

Bruce Lee - Marijuana 

Siyasetçiler 

Bill Clinton, “I tried marijuana once. I did not inhale.” 

Barack Obama, “I inhaled frequently”, “That was the point”. 

- Don't get high! You won't be nothin'! 

- I could be president! (Chris Rock göndermesi) 

Tabi bir şeyin bazı insanlarda belli etki yapması diğer insanlarda da aynı etkiyi yapacağı anlamına 

gelmeyebilir. “Not only do i think marijuana should be legalized, I think it should be mandatory” (Bill 

Hicks) demek, herkeste kötü etki yapacağı, kimseye fayda sağlamadığı gibi uç iddiaların getirdiği 

doğal bir tepki, komedi. “Everything in moderation, including moderation.” 

Kriter: “I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me.” (Winston Churchill) 

Eğer kullanan, varoluşuna, özüne, authentic self’e ulaşmaya uygun bir ego’su, bir “ben algısı” 

olmadığı için bir şeye ihtiyaç duyacak durumdaysa (low self esteem & low emotional intelligence, 

ileride söz edilecek) duygusal bağımlılık riskinden söz etmek mümkün. Fakat deneyimlemek, 

öğrenmeyi ve kendini tanımayı getirebiliyor. 

“The only source of knowledge is experience.” (Albert Einstein)  

                                                             
55 http://io9.com/5876304/10-scientific-and-technological-visionaries-who-experimented-with-

drugs 
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56 

 

 

 

 

                                                             
56 Futurama, Law and Oracle 
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- Erwin schrödinger, huh? What's in the box, schrodinger? 

- Um... A cat, some poison, and a cesium atom. 

- Is it alive or dead? Alive or dead? 

- Answer him, fool. 

- It's a superposition of both states. Until you open it and collapse the wave function. 

- Says you. 

- There's also a lot of drugs in there. 

(Futurama, Law & Oracle) 
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One's condition on marijuana is always existential. One can feel the importance of each moment and 

how it is changing one. One feels one's being, one becomes aware of the enormous apparatus of 

nothingness -- the hum of a hi-fi set, the emptiness of a pointless interruption, one becomes aware of 

the war between each of us, how the nothingness in each of us seeks to attack the being of others, 

how our being in turn is attacked by the nothingness in others 

(Norman Mailer) 

If the words "life, liberty and the pursuit of happiness" don't include the right to experiment with your 

own consciousness, then the Declaration of Independence isn't worth the hemp it was written on. 

(Terence McKenna) 

It really puzzles me to see marijuana connected with narcotics... dope and all that crap. It's a 

thousand times better than whiskey - it's an assistant - a friend. 

 (Louis Armstrong) 

Make the most you can of the Indian Hemp seed and sow it everywhere. 

(George Washington) 

 

meditate on this… I will 

 

I’m not afraid to open Schrödinger’s Box. I’m not afraid to open Pandora’s Box. 

"The cave you fear to enter holds the treasure you seek." (Joseph Campbell)   
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Star Wars, Matrix ve Lost mitolojilerinde benzer özellikler görülmesi bir tesadüf değil. Üç eserin de 

yaratıcıları Joseph Campbell'ın 1949 tarihli “The Hero with a Thousand Faces” kitabının sıkı 

takipçileri. Kitap mitolojik hikâyeler ve kahramanlarının ortak özellikleri inceliyor. Kitaptan sonra 

üretilen modern eserlerde, özellikle söz ettiğimiz bu üç mitolojide, eser sahipleri kitabın kahraman ve 

mitoloji tanımını bilinçli olarak takip ettiklerini saklamıyorlar. 

İkiliği iyi veya kötü olarak görmeye sebebiyet veren yargı değerlerini yıkıp super-ego baskısından 

benliği kurtarınca denge arayışı başlıyor. Denge arayışı ile uyumlu bir felsefe, kurallar bütünü 

olacaksa bunu denge arayan, ikilikçi (dualist) dinlerin felsefesinde aramak daha mantıklı. Budizm 

kişisel Tanrı inancı olmaması ve denge arayışı üzerine kurulu bir felsefeye sahip olması sebebiyle bu 

arayışa hitap ediyor. 

 Wilfred: Hayvan (Wilfred)  ve insan (Ryan Newman) 57; 

 Lost: Siyah ve beyaz, inanç ve mantık (man of science - man of faith), Beraber yaşamayı 

öğrenmek veya yalnız ölmek (Live together or die alone); 

 Battlestar Galactica, Cylon'lar ve insanlar; 

 Matrix: “Temet nosce” (Know thyself, kendini bil), Kahin ve Mimar, Neo ve Smith, Makine ve 

insan (Self image’dan vazgeçerek yarattığı zıttını kabul eden Neo ve insan-makine barışı);  

 Fight Club: Tyler Durden (Brad Pitt), The Narrator (Edward Norton; 

 Star Wars: Gücün dengesi (ve iyi-kötü ayrımına rağmen Darth Vader’ı pür kötü görmemesi), 

 Star Trek: Kirk ve Spock, geminin dümenindeki Volkanlı ve duygusal insan; 

 Tasavvuf: “nefsini bilince rabbini bilmek”;  nefs-i mutmainne, “onun senden, senin de ondan 

razı gelmeniz”; 

 Taoizm: Yin ve Yang;  

 Budizm: orta yol, zıt uçlar arasındaki çizgi, “If you tighten the string too much, it will snap, 

and if you leave it too slack, it won't play. You have to tune for harmony. The path to 

enlightenment is in the middle way.” (Teli fazla gerersen kopar, çok gevşek bırakırsan 

çalınmaz, Armoniye (ses uyumu, ahenk, barışıklık, geçinme, tenasüp) göre ayarlamak (akord 

etmek) gerekir. Aydınlanmanın yolu orta yoldadır;  

 Antik Yunan: “Kendini bil”, Apollo Tapınağı;  

 Antik Mısır: "Kendini bil”, Dış Tapınak, “Kendini bildiğinde tanrıları bileceksin”, İç Tapınak. 

Resimlerle, hiyerogliflerle bile olsa yazı yazabildiği zamandan beri insan kendisine bir şey anlatmaya 

çalışıyor. 

Vücut oluşma, var olma sürecini kendisi yönetiyor. Beyinde önce amigdala'nın oluştuğu cenin 

geliştikçe ortamdan aldığı etkilerle oluşumunu sağlıyor. Eğer anne az yiyorsa, dışarıda kıtlık, yokluk 

olduğunu var sayarak besinden alınan enerjiyi depolamaya yönelik bir vücut geliştiriyor. Vücudun bu 

mimarı ceninin ilk gelişen bölümü ve şuurun farkında bile olmadığı milyonlarca iş yapıyor. Gözlerin 

yansıttığı görüntüye duygusal tepkiler verdiği gibi zihinde oluşan imgelere de, zihnin gözü ile 

gördüğüne de inanıyor ve tepki veriyor, içte ve dışta olan her şeyi görüyor. Vücut bizim tapınağımız, 

“O” vücudun mimarı ve her şeyi gören göz. Oldukça tanıdık semboller. Sanatta, tarikatlarda ve dinde 

oldukça sık tekrar edilmeleri tesadüf değil. Her şeyi gören gözün kelamını insanlara aktardığına 

inananın kendisini haberci, kâhin, peygamber (prophet) olarak adlandırması oldukça doğal. 

                                                             
57

 Wilfred (US)'in (2011’de Amerika’da FX kanalında yayına giren ve Avustralya televizyonundaki bir diziden 
uyarlanan Wilfred) ilk sezonunu bu kitaptaki “mutluluk için ikiliğin uyumu” düşüncesi ile izlemek de oldukça 
keyifli. 
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58 

İkiliği farklı şekillerde kafamızda canlandırabiliriz, ruh ve vücut, duygu ve mantık, erkek enerji ve dişi 

enerji, yin ve yang, uzaydan gelmiş ve dünyada bir hayvan türüne yerleşmiş bir enerji ve o hayvan, thetan 

ve vücut (Scientology), Altın Pusula’daki insan ve daemon, bilgin şirin ve üstüne binerek beraber yolculuk 

yaptığı kertenkele, Avatar'daki mavi ırk (Na'vi) ve bağ kurduğu uçan hayvanlar (Ikran). Dizginlerini sıktığın 

zaman ikiniz de düşüyorsunuz, kontrolü ele almak için sıktığın zaman kontrolden çıkıyorsunuz. İkinizden 

de ömür boyu bir tane var, başka yok. Onun senden razı gelmesi, senin de ondan razı gelmen gerekiyor.  

 

kendi Ikran’ını seçmelisin ve o da seni seçmeli (you must choose your own Ikran and he must choose you) 

                                                             
58 Avatar, 2009, James Cameron, Twentieth Century Fox 
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Dünyevi keyiflere boş veren “ulviler”, mutluluğa değil, yapılması gerekenlere öncelik veren 

“sorumluluk küpleri”, ne başarması veya kim olması gerektiği hakkında bir takıntısı olanlar, her şeyi 

en iyi yapması gerektiğine inananlar vs. Örneğin kendisini beğenmediği için sürekli rejimde olanın 

geceleri ağlayarak çikolata yemesi, sürekli çalışanın ve ciddi davrananın geceleri tek başına ağlaması 

veya kendisini dağıtması. Mutluluk hormonundan uzak kalan vücut acıya, mutsuzluğa dayanamaz 

hale gelip kendisine bir patlama yolu bulana kadar onu kontrol altında tutan bir ruh/ego. Senin gibi 

kendi iradesi ile hareket edemeyen, etki ve tepki ile çalışan bu basit hayvancığa mutluluk hormonu 

salgılatacak bir şey yaptırmıyorsun ki mutlu olabilesiniz. Onun da mutlu olması gerekiyor (“Onun da 

canı var”, “Canın sağ olsun”). Üstelik onun boğazını sıkınca senin de canın yanıyor. 

“My growth was stopped at two years old. And when they talk about Axl Rose being a screaming 

two-year-old, they’re right. There’s a screaming two-year-old who’s real pissed off and hides and 

won’t show himself that often, even to me. Because I couldn’t protect him. And the world didn’t 

protect him.” (Axl Rose) 

Çocuk yaşta ciddi hastalık geçirenler, kendi yaş aralığında yaygın şekilde karşılaşılmayan bir cinsel 

davranışla karşılaşanlar, çocuk yaşta ebeveynlerini kaybedenler, boşanma ile iki ebeveynli ortamdan 

kopanlar, yatılı okula gidenler, kendi sorumluluğunu almak zorunda kalanlar vs. erken büyüme 

peşinde olan veya erken büyümek zorunda kalmış olan insanlar “kendi kendine ebeveynlik etmen 

lazım” denildiğinde çocukken yaptıkları ve belki içlerinde bir şey ölmüş gibi hissettikleri “çocukluğu 

kapatıp büyük adamlığı açma” davranışının kastedildiğini sanıyorlar, kontrolden söz edildiğini 

sanıyorlar (“I'm a thirty year old boy”, Fight Club). Hâlbuki anne babanın yaptığı ödüllendirme ve 

güvende hissettirmeden söz ediliyor. 

Hayatta kalma endişesi, tek başına kalma endişesi ve tüm çalışmalarına rağmen beğenilmemek, 

eleştirilmek, ödüllendirilmemek bir çocuğu nasıl boğarsa, mutsuz ederse, bunu kendi kendinin 

ebeveyni olan sen de kendine yapmamalısın. 

Değiştirmeye çalışmak değil, kabullenmek. Kontrol etmek değil, arkadaş olmak. Anlaşmak. 

Endişelerini anlamak. Yönlendirmek değil, paniğe kapıldığında sakinleştirmek ve onunla konuşmak, 

neden endişe ettiğini ve bunun çözümünün ne olabileceğini beraber konuşmak, onu 

cesaretlendirmek. Ona saygı duymak. “Kendine saygı” ile kastedilen bu. Eleştirildiği zaman 

anlaşılmadığını, beğenilmediğini, sonra sevilmediğini hissettiğini unutmamak ve eleştirmemek. 

Kucaklamak, kafasını okşamak. Aynı şeyler beraber olduğun insanın kertenkelesi için de geçerli. O da, 

senin kertenkelen de, elektron da ancak durum-ortam koşullarında kendi tabiatının izin verdiği yolda 

ilerleyebiliyor. Etki-tepki. O kadar sonuçları sabit bir denklem ki, kendi kendini gerçek kılan 

kehanetler sebebiyle her zaman aynı sonuçları doğurabiliyor, örneğin terkedilme korkusu olan 

insanın terkedilmesi. Terkedilmemek için içine düştüğüne inandığı örüntüleri (pattern) keşfedip 

kırmak isterken sürekli nerede hata yaptığını arayıp gergin olması, o örüntülerin karşı cinsin 

davranışlarında olduğunu düşünerek onu sürekli gözlem altında tutması, eleştirmesi, sonuç olarak ne 

kendisine ne eşine mutluluk verememesi. 

“- I could never love someone like you, because you'll never love anyone but yourself. 

 + That's not true, I don't even like myself.” (Groundhog Day, 1993) 
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“Totem. Je t’aime.” 

(Yahşi Batı, Cem Yılmaz, 2010) 

Bunların kelimelerle anlatımını mantığının alması ile sona ermiyor depresyon, içindeki kertenkelenin 

kendini güvende hissetmesi ile bitiyor. “İyi onu da mutlu edelim bakalım” demenle değil, adeta 

çocuğu bir kez oyun parkına götürmenle değil, çocuğun artık senin onu sevdiğini (anladığını, 

onayladığını, kabullendiğini) ve kolladığını hissetmesiyle. Onu sevmek. Kendini sevmek ile kastedilen 

bu. Burada yazılmış olanlar sadece senin ona böyle hissettirmen için sana yol gösterebilir. “Ne yazık 

ki Matrix'in ne olduğu söylenemez. Kendin görmelisin.”, “Ben sana sadece kapıyı gösterebilirim, 

geçecek olan sensin” (Morpheus, The Matrix). 

59 

“I see you”  

                                                             
59 Avatar (2009) 
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Yani? 

 “Bunları öğrendim”, “bunların farkındayım”, “bunlara farkındalık geliştirdim”, “bunları zaten 

biliyordum”. “Ama yine aynıyım”. “Yine öfkeliyim”, “yine korkuyorum”. “Ne zaman değişeceğim?” 

Bu alfabeyi bir günde öğrenecek kadar zeki bir insanın ilkokul ilk sınıfa başladığı gün “alfabeyi 

öğrendim, artık beni mezun etsinler” demesine benziyor.  

İçindeki hayvan değişmedi, bir kitap okuyunca değişmeyecek, bilge birinin söyleyeceği bir şeyle 

değişmeyecek, üstündeki düğümü çözen bir duygusal deneyim ile değişmeyecek, terapide bir gün 

ağlayarak bir şeyi anlattığında artık bambaşka bir insan olmayacaksın, beyaz atlı prensin öpücüğü ile 

uyanmayacaksın.  

Öğrendiklerinle değişmeyeceksin. Okuduklarınla değişmeyeceksin. Düşünüp bir şeyi fark ederek 

değişmeyeceksin. Farkında olduğun bu şeylere göre davranacaksın, öyle davrandıkça zamanla bu 

sende yerleşecek ve zamanla, ufak ufak değişeceksin. Ama için değişmese bile öğretine sadık kaldıkça 

istediğin sonuca ulaşıyor olacaksın, her seferinde çaba gerektirse de.  

“My future starts when I wake up every morning.” (Miles Davis) 

Çaba ile olmak istediğin insan gibi davranacaksın, davrandıkça olmak istediğin insana dönüşeceksin. 

Bunda senin yeni davranış biçiminin getirisi olan etrafın sana davranış şeklindeki, daha doğrusu 

duygusal tepkilerindeki değişikliği gözlemlemenin de etkisi olacak. 

Uzakdoğu filmlerinde “çekirge” hep aceleci olduğu için ustası tarafından uyarılır ya. Öğretiyi aldın 

diye iş bitmedi, şimdi 40.000 kez o hareketi yapman gerekiyor ki ustalaşasın. Ancak o zaman 

kendiliğinden olacak.  

İçindeki hayvanını tanıdın, kendini bildin. Şimdi onu sakinleştirmeyi öğreneceksin. Yöntem 

bölümünde yazanlardan yararlanacaksın. Düşmeden, sağa sola çarpmadan uçmayı öğreneceksin 

onun sırtında. Yularını sıkarak değil, sakinleştirerek.  

Türlü kuralla baskı yaparak değil, korku, utanç ve öfke ile hareket ettiğinde gülerek, güldürerek ve 

okşayarak. Zamanla bu yolculuğun korktuğu gibi gitmediğini, endişe ettiği şeyler başına geldiğinde de 

bunun sonuçlarının korktuğu kadar yıkıcı olmadığını gören hayvan olgunlaşacak.  

 

Sun Kwon: I don't think I've ever seen you angry.  

Locke: [chuckles] Oh, I used to get angry - all the time, frustrated, too.  

Sun Kwon: You're not frustrated any more?  

Locke: I'm not lost any more.  

Sun Kwon: How did you do that?  

Locke: The same way anything lost gets found. I stopped looking. 

(Lost) 
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Öğreti dedim, çekirge dedim, yıllardır duymaktan bıktığın “mutluluk içimizde” gibi kartpostal sözleri, 

facebook alıntıları kadar boş geldi değil mi. “Bir illüzyon hiçlik değildir, placebo etkisi placebo 

etkisidir, sıfır değildir” dedim, demek ki bunda da hiç bir şey yokmuş dedin. Yetmedi “göz gördüğüne 

inanır, amigdala etkiye tepki ile çalışır, sen inanmasan da güvercin inanıyor” dedim, “yani sunduğun 

çözüm kendini kandırmak mı?” dedin, şimdi gözümüzü kapatıp bir ışık küresi canlandırıyoruz diyenler 

kadar boş geldi, değil mi? Hastanın endişeden kaynaklanan problemlerini gidermesine rağmen 

alternatif tıp sana asıl sorunu çözmeyen gereksiz bir şey gibi geldi, değil mi? İlla mantığınla 

anlayabileceğin bir şey istiyorsun değil mi? İlla her şeyi anlamak istiyorsun. Peki. 

Sen bağımlısın. 

Beyninin etkiye tepki ile çalışan ve var olmak gibi evren kadar eski bir amaca hizmet eden bölümünün 

en temel içgüdüsü, sağ kalma arayışı ile girdiği korku duygusu anında beyninin yıllardır girdiği 

kimyasal düzene bağımlısın. Çünkü tehlikeden, acı veren şeyden seni kurtaracak şeyin o kimyasal 

denge olduğuna inanarak, o kimyasal dengeyi varlığının en temelinde kabullenerek yıllarca kendini 

ona maruz bırakmışsın. Tehlike hissettiğin anda o kimyasal düzene giriyorsun. Agresiflik, öfke, nefret, 

korku, panik atak, gözyaşı.  

Bağımlılık “ya bu kötü bir şeymiş, ben buna başvurdum ama bana hep zarar verdi” demekle geçer 

mi? Bağımlılık zamanla geçer. “Bu şey bana yaramıyor arkadaş” demek ilk adımı atmak. 

 (“This shit's got to go!”, Jacque Fresco, Zeitgeist Moving Forward).  

Gerçekleşmesi gereken beyni o kimyasal denge dışında bir dengeye alıştırmak. Beynin farklı bir 

kimyasal dengede çalışmayı sağ kalmakla, acı çekmemekle bağdaştırması.  

Geçiş döneminde tıbbın sağladığı olanaklardan yararlanarak mevcut kimyasal düzenin yerine bir şey 

koyabilirsin. Bu süreçte koşullamaya açık amigdala'yı istenen kimyasal düzene geçmeye koşullayarak 

değişimi hızlandırabilirsin. Veya her şeyi bildiğin gibi yapmaya devam edebilirsin. 

“Trinity: Please Neo, you have to trust me.  

Neo: Why?  

Trinity: Because you have been down there Neo, you know that road, you know exactly where it ends. 

And I know that's not where you want to be.” 

 

Morpheus: “You take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you 

want to believe. You take the red pill - you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-

hole goes.”  

 

Morpheus: “Remember... all I'm offering is the truth. Nothing more.”  

(The Matrix, 1999) 

Neo: But if you already know, how can I make a choice?  

The Oracle: Because you didn't come here to make the choice, you've already made it. You're here to 

try to understand *why* you made it. I thought you'd have figured that out by now.  

(The Matrix Reloaded, 2003) 

 

Candy?  
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Dont worry. “No one's ever made the first jump” (The Matrix, “Leap of faith” metaforu olan “Jump 

program” sahnesi). 

İnsan olması gereken yerde olduğuna, burada olmasının “doğru” olduğuna inanınca, onu oraya 

getiren şeyi terk etmesi zor oluyor. Ego’nun reenkarnasyonu başlıyor. Terapinin son aşaması, 

yolculuğa devam edebilmek için seni oraya getiren aracı terk etmek. Bundan sonrasına katırlarla 

devam edeceğiz (veya Ikran’lar). 

Even mathematical problems have imaginary solutions. 

Zorluğu yaratan bu satırları okuyanın ego olması. Ama göz de görüyor. 

“O enerji biriken chakralar fiziksel gerçekliği olmayan birer yalan mıydı yani? Her şey boş mu?” 

Her din yalan, her din gerçek. Senin en büyük düşmanın sensin, ama aslında o sen değilsin. Çek onu 

aradan da sözüm sana ulaşsın. 

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, 

Geriye kalan et kemiksin, 

Gül düşünür gülistan olursun, 

Diken düşünür dikenlik olursun. 

(Mevlânâ Celâleddîn Rûmî) 

"You're gonna have to die, John” (Lost). Tabi burada Fight Club’daki narrator’ın yaptığı gibi silahı 

ağzınıza sokup ateş etmeniz, Matrix’teki Neo’nun yaptığı gibi ölmeyi kabullenmeniz, Vanilla Sky'da 

David'in (Tom Cruise) yaptığı gibi gökdelenin tepesinden atlamanız, Inception’daki gibi yeni bir 

hayata geçmek için ölmek gerekmesi fikrinin yarattığı yanılgı sonucu ölüme sürüklenmek olur. Bunlar 

mecazi anlatımlar. Eğer şimdiye kadar bir kez de olsa kafanıza silahı dayayıp tetiği çekmek 

istediyseniz, son vermek istediğiniz şey varoluşunuz değil, sizi oraya getiren egonuzdu. “Yok başka bir 

cehennem, yaşıyorsunuz işte” (Behçet Aysan) 

“You see, the nightmare is not knowing what's true. Imagine... If you had suddenly learned that the 

people and the places and the moments most important to you, were not gone, not dead, but worse, 

had never been. What kind of hell would that be?” (A Beautiful Mind, 2001) 

- It's been a journey of self-awakening. Now you've got to ask yourself this: what is happiness to you? 

+ I want to live a real life. (Vanilla Sky, 2001) 

Ölümle ve korkularıyla karşılaşıp sağ kalan, fakat ölmediğine de tam olarak emin olamayan insanın 

bulutların altında uzanıp gökyüzüne bakarken her anın hediye gibi gelmesi (Satori). Ondan sonra 

hayatın her anında o anı hatırlayabilmek, o andan bir anda bu ana gelmişsin ve her şey iki saniyelik 

bir rüyaymış gibi o anın beyin kimyasını çağırabilmek. 

Öleceğini düşünecek kadar, ölümün yanından geçecek kadar suyun altında tutulanın cehennemi 

görmesi (kendi şeytanlarıyla karşılaşması), varolmak isteyen özü suyun yüzüne çıkmak için 

çırpındığında yeniden doğarak cennet katına çıkması (Constantine filmi küvet sahnesi, vaftiz fikri, 

“born again christian”). 

Kill the ego, not yourself.  
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“Gandalf The Grey” 
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“Gandalf The White” 

(The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003) 
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I'm so happy 'cause today 

I found my friends 

They're in my head 

I'm so ugly, that's okay 

'Cause so are you 

Broke our mirrors 

Sunday morning is everyday 

For all I care 

And I'm not scared 

Light my candles, in a daze 

'Cause I've found God 

(Lithium - Nirvana) 

 

 

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now, 

It's just a spring clean for the May queen. 

Yes, there are two paths you can go by, but in the long run 

There's still time to change the road you're on. 

And it makes me wonder. 

Your head is humming and it won't go, in case you don't know, 

The piper's calling you to join him, 

Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know 

Your stairway lies on the whispering wind. 

And as we wind on down the road 

Our shadows taller than our soul. 

There walks a lady we all know 

Who shines white light and wants to show 

How everything still turns to gold. 

And if you listen very hard 

The tune will come to you at last. 

When all is one and one is all 

To be a rock and not to roll. 

 

(Stairway to heaven, Led Zeppelin)  
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SONUÇ (1): Ara hesap alalım 

Korkuları sonucu oluşan takıntıları olan bir insanın bir o yanını bir bu yanını şeytan ilan etmesi ve 

topaç gibi dönüp durmasını izlemek komik olmalı. Kuyruğunu kovalayan köpek gibi. 

 

60 

Yin? Yang? Rof! I’m not bad once I get to know me.  

Bugünlerde kararsız, biraz da tutarsız oldum  

Senin yüzünden bu hale düştüm  

Bir şöyle söyledim bir böyle  

No problem, aslında no, no problem  

Yana yana, hep yanyana  

Döne döne, hep bir yöne  

Senin yüzünden bu hale düştüm  

Bir şöyle söyledim bir böyle  

Devamlı kötü düşünmesen  

Razı olmayı bir öğrensen  

Ne konuşur ne dinlerim  

Ne kulum ne efendi 

No problem, aslında no, no problem  

(No Problem, MFÖ). 

                                                             
60 http://www.whyaskme.net/quaint/why-do-dogs-chase-tails 
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İlk bölümlerde ikiliği iyi ve kötü olarak görüp bir şeyi şeytanlaştırmanın zararlarından söz ettik ve 

bunu yaygın dinlere bağladık. Fakat en başta dediğimiz gibi, bu dinler de insanın kendi yapısından 

kaynaklanıyor. Yani bu bölümde dinleri şeytan (kötülüğün ve acının kaynağı) ilan ettiğimiz 

düşünüldüyse o da yorumlayanın insan yapısından kaynaklanan engellenemez bir durumdu.  

Ardından amigdala (amygdala) ve prefrontal cortex'ten söz ettik. Korku durumunda amigdala’daki 

aktivitenin yükselmesinden dem vurduk. Bu durumda da amigdala şeytan ilan edildiyse bu da yine 

insan yapısından kaynaklanıyor. Eğer sorun amigdala olsaydı, sadece amigdala aktivitesini söndüren 

ve prefrontal cortex aktivitesini arttıran bir ilaç veya bir yöntem yeterli olabilirdi. Fakat duygusal 

kararlara da ihtiyaç duyuyoruz. Beynin ilgili bölümü zarar görmüş insanların en basit kararları 

vermekte bile zorlandığını gördük (Volkanlılar için hayat zor). Bizim istediğimiz bir denge arayışıydı. 

Her şeyi o tarafın veya her şeyi bu tarafın sürüklemesi değil. 

Yargılanmak, her şeyi gören göz düşüncesinin yarattığı her şeyi doğru yapma ihtiyacı, haklı olma 

ihtiyacı. Egonun doğuşu. Üstelik priming etkisi ve pigeon pattern superstition gibi etkinliği şüpheli 

bağlantılarla kurulu bir ağ içinde. 

Sonraki bölümde, psikiyatrideki ego tanımıyla, “ego” kelimesinin felsefede yaygın olarak kullanılan 

tanımını birbirinden ayırdık. Bu ikinci anlamıyla ego ve özümüzden söz edip “let go of the ego” dedik. 

Bu bölümde de egonun şeytan ilan edildiği düşünüldüyse o zaman dağları nasıl aşacağız? Yontma 

taştan iPad’e. Motivasyon? Achievement for the sake of achievement? Emotional Intelligence’ın bu 

bölümüne sahip olmadan, ego’yu şeytan ilan ederek karşıdaki insanın motivasyonunu anlamak 

mümkün mü?  Hafıza ve şekillendirdiği karakter de kişinin parçası ve ihtiyacı değil mi? 

Sorun daha önce yaşadığı problemleri tekrar yaşamaktan veya başarısızlık yaşamaktan korkan insan 

yapısının katı kurallar koyarken bir şeyi şeytan ilan etmeye meyilli olması. Ne amigdala olmasa daha 

iyi oluruz, ne egoyu oluşturan beyin yapısı olmadığında insan oluruz, iki tarafı da kabullenmeden 

insanı anlayamayız, her konuda empati kuramayız. Kendimizle bile. 

Nasıl karar veririz bölümünde ne zaman duyguya, ne zaman mantığa, ne zaman sezgilere ihtiyacımız 

olduğundan söz edildi. Yöntem bölümünde de "amygdala hijack"lerden korunmanın yolları ve 

egonun etkisiyle hareket etmenin sebepleri ve bundan korunmanın yolları anlatıldı. Bunların hepsinin 

göz önünde bulundurulduğu bir denge anlayışı olabileceğin en iyisi. Optimal. 

Nasıl amigdalaya bazı görevler vererek onu meşgul etmek bir çeşit ibadetse, egoya bazı görevler 

vererek onu meşgul etmek de başka bir çeşit ibadet. İnsanlar bu yüzden 300kW'lık bir baraj 

yaptıklarında 1000kW'lık baraj yapmak istiyorlar, 1000kW'lık baraj yaptıklarında 5000kW'lık baraj 

yapmak istiyorlar. Çünkü zihinlerinin bu bölümünü bir şeyle meşgul etmediklerinde dengelerini 

kaybedeceklerini biliyorlar. Aynısı barajı yapanın annesi, kendisini öğrencilerine ve derslerine veren 

öğretmen için de geçerli. Kafasını meşgul etmesi gereken insanların sevdiklerine az ilgi 

gösterebilmeleri, az zaman ayırabilmeleri, aynı makineyi sevdiklerinde de doğurabiliyor. 

Reenkarnasyon. Ama kendilerini meşgul etmeseler dengelerini kaybedeceklerini biliyorlar. 

Makineyi meşgul etmek. Meditasyonla, beyaz gürültüyle, hobiyle, sanatla, işle. İnsanla değil. 

“Before Enlightenment, chop wood, carry water. After Enlightenment, chop wood, carry water.”  

(Zen buddhist proverb).  
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Sanatı inceleyen, dini, felsefi bir kitap için notlar yazdım kendi kendime. Fakat notlarım çok uzun 

olmuştu. Ne temize çekilecek haldeydi, ne okunacak halde. Ben de ana fikri daha kısa bir el kitabında 

topladım. Zaten her dini kitap ana fikir (mesaj) ve hikâyelerden, mitolojilerden (efsaneler, 

sembolizm) oluşur. Kendi hikâyesi Alef’i içeren bu kitap aynı zamanda antik mitolojilerle (ve daha 

yenileriyle) aynı kahraman şablonunu kullanan Star Wars, Matrix ve Lost gibi çağımızın üç popüler 

mitolojisini sahiplendiği için, bu mitolojilerin kitabın mesajı düşünülerek okununca kitabın parçası 

gibi olacakları mesajı vermek yeterliydi. Onların (belki varoluşçuluğun etkisiyle) Budizm’i ve denge 

arayışını (authenticity) sahiplenecek şekilde yazılmış olmaları bu işi kolaylaştırdı. Benim felsefem, 

inancım, dinim. Aklımın yolu. Bana hitap eden eserleri izledikçe çağrışımını yaşayacağım bir el kitabı. 

Dinlerdeki bütün kavramlar akılla açıklanabiliyor, yöntem bölümünde gördüğümüz amigdala’yı 

kontrol altına almak için verilen ipuçları büyük dinlerin nefsi terbiye etmek ve Tanrıya yaklaşmak için 

emrettikleri ibadet şekillerinden farklı değil. Egodan vazgeçmek de “O’nu bulmak, O’na varmak için 

kendinden geçmek”, “kendini bulmak için kendinden geçmek”. 

Ego’ca “özel, seçilmiş” (the one) olmak tanrısal bir şey değil. Çünkü tüm acıyı sırtlanmanız size daha 

büyük bir kontrol sağlamıyor. Hangi yönü seçerseniz seçin, yine evrene ve hayata hizmet 

ediyorsunuz, sizden büyük olana hizmet ediyorsunuz, kontrol edemediğinize hizmet ediyorsunuz ve o 

sizin yolunuzu belirlemese de geçmek zorunda olduğunuz noktaları belirliyor. Etki-tepki ile sonuç 

veren kertenkele gibi.  

Hata yapmaktan korkmamak, hatalarından ders almayı ve değişmeyi öğrenmek, “öğrenmek 

değişmektir” demek. Sezgi için ilhama inanmak, ilham için keyfe güvenmek, keyif için kendine 

güvenmek ve hata yaparsa öğrenip, değişip daha aydınlanmış bir insan olma yolunda yürümeye 

devam edeceğine inanıp yolculuğuna devam etmekten başka bir seçenek yok. Çünkü var olma 

iradesinin bir sonucu olarak, buna sahip olduğumuz için kendimizi hayata getirmiş ve hayatta 

kalmışız. 

Kendini yargılamak, başkalarını yargılamak, kendine düşman olmak, başkalarına düşman olmak 

denge aramayan, iyi-kötü, doğru-yanlış şeklinde değer yargıları olan bir ikilik algısının sonucudur. 

Korku, öfke ve utançla çalışan amigdala etkisinde çevre ve hatta kendinden nefret duyacak kadar katı 

kurallar, kendisine yapılan haksızlıkların yapılmamış olması için geçerli olması gereken kurallardan, 

sağ kalması için uyması gerektiğine inandığı kurallara kadar geniş bir yelpazeden kaynaklanabilir. 

Hazırlıklı olmadığın durumlar karşısında verdiğin tepkilerin doğru olup olmadığının yargılanmasına 

odaklanma. Yeni deneyimlerin sana yaşattırdığı yeni hislere odaklan. Hayat bir oyun parkı. Her girişim 

bir gezi, bir deneyim. Pek çoklarından biri olmayı benimse. Hayatı benimse. Bu evrendeki yerinden 

daha muazzam bir yerde olman gerektiğini düşünme. Bu evrende basit olan şeyleri algılamanın bile 

muazzamlığını hisset ve muazzam olan şeylerin tadını çıkar. Beğendiklerin ve beğenmediklerin diye 

kendini tanımlama kaygısıyla yaklaşma, oldukları şeyi hisset.  

Örüntüleri (pattern) çözerek genel geçerli çözümler bulmak uğruna geçmişin yükünü ve gelecekte 

başarılı olma endişesini şu ana bindirme. O an için doğru olan nedir diye düşünmek yerine sabit 

doğruları olan bir insanın o an için doğru olan şeyi yapması büyük bir tesadüf olur. Empati düşünerek 

değil, mutlu etmek isteyerek ve duygularını paylaşarak kurulabilir, içten gelir, ona açık olmak gerekir.  
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Bir anda her şeyi görebilir hale gelmek değil, o anda görmen gerekeni özünün, sezginin sana 

göstermemesi için veya senin anlayamaman için egondan kaynaklanan bir sebep olmaması. O anda 

gözlemlediklerinin (ortam değişkenlerinin) tetiklemesi, buna benzer şu durum yaşanmıştı diye 

hafızadan geçmişin çağrılması, o anının aynı beyin kimyası ve duygu halini tetiklemesi, geçmişte 

başına gelen durumun artık olmadığını, sadece şu anın olduğunu anlamak, tehdit uyarısının yok 

olması, o beyin kimyasının dağılması ve olumsuz duygunun yok olması, kendisini sükûnete bırakan bir 

beyin kimyası, o anıya takılmadığı için çağrışımların devam etmesi ve bu anla ilgili, gelecekle ilgili, 

korkunun etkisi olmadan, olumsuz duyguların etkisi olmadan yol gösterebilmesi. 

“You have the sight now Neo. You are looking at the world without time.”  

(Matrix Reloaded) 

“Siddhartha won the battle against an army of demons, just through the force of his love and the 

great compassion he had found. 

And he achieved the great calm that precedes detachment from illusions. 

He had reached beyond himself. He was beyond joy or pain, separate from judgment. 

Able to remember that he had been a girl, a dolphin, a tree, a monkey. 

He remembered his first birth and the millions after that. 

He could see beyond the universe. 

Siddhartha had seen the ultimate reality of all things. 

He had understood that every movement in the universe is an effect provoked by a cause. 

He knew there was no salvation without compassion for every other being. 

From that moment on, Siddhartha was called the Buddha.” 

(Little Buddha) 
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İçindeki (ve etrafındakilerin içlerindeki) tüm başına gelenlere anlam vermeye çalışmanın stresinden 

tüyleri dökülmüş kuşa dönen kertenkele beynine gülmeyi unutma. Hayvanı hırpalama. Her konuda 

haklı olduğunu, tek önemli olanı, doğru olanı bildiğini düşünen Bilgin Şirin’e de gül tabi. Bu düşünce 

her şeye gülebilmeni de ödül olarak getirecek.  

 61 

Orta yol ikisini de olduğu gibi kabullenmek değil, ikisinin de birbirini gülerek, güldürerek ortaya 

çekmesi (ne korku, ne yargı). Denge, akılla algılayabilmek için bile önce hissetmeye açık olmak.   

Satori anlarında tekrarladığın bir ritüelin olabilir. Zamanla beyin o anki kimyasal durumuyla gözünün 

gördüğünü bağdaştıracaktır. Bu koşullamanın etkisi ile o ritueli tekrarladığında o kimyasal durumuna 

yaklaşacaktır. Kimyasallar ve elektrik akımlarından oluşan bir şeye düğme takamayacağımızı iddia 

eden ve bu iddiasının bilime inanmaktan ve mantıktan kaynaklandığını söyleyenlere boş ver.  

Orta yol  Denge  Satori. Bu sırayla. Bunu sana anımsatan bir takı veya dövme seç. Ona 

dokunduğunda önce üstteki resmi, ardından Avatar’daki Na'vi ve Ikran’ın uçuşunu gözünde 

canlandır. Ya da senin ruhuna hangi resim hitap ediyorsa. Whatever works (Woody Allen, 2009). 

Hayat bir gezinti, kertenkeleye bin ve git.  

Namaste 

Farazi 

                                                             
61

  Rango, 2011, Blind Wink Productions, GK Films, Nickelodeon Movies 
Smurfs, 1958, Dupuis 
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İKİNCİ PERDE 
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GERİ  DO NMEK 

“Çocukken biliyordun”. Eğilip kendine fısıldar: “çocukken biliyordun”. (The Middle göndermesi) 

Korkuya, endişeye, öfkeye kapılıp yolunu tekrar bulmak için bu kitaba döndüğünde yolunu tekrar 

bulacaksın.  

Fakat üzüntü, gidenin ardından hüzün, istenenin gerçekleşmemesi ile biten bir dönemden 

kaynaklanan, kayıptan kaynaklanan üzüntü bu kitabın her zaman engel olabileceği bir şey değil. 

“Acı çekmemek için orta yol”, örneğin kaybetme korkusuyla, kendisine gereksiz acı çektirerek zarar 

vermemek üzerine kurulu. Kendinle uyumlu olanı yapmana engel olan acılarla ilgili. Bunlardan 

kaynaklanan depresyon hali ve kalıcı problemlerle ilgili. 

Üzüntü ise kaybedilenin ardından yaşanması gereken bir süreç. Çünkü insanız. Duygulara da açık 

olmak orta yolun bir parçası. Gidenin ardından duyduğumuz üzüntü, onunla olan kötü anıları gömüp, 

bizi mutlu eden iyi anıları hatırladığımız bir iyileşme süreci ve onun kaçınılmaz sonucu olan özlem. 

Yeter ki buna korkuyu, mesela yalnız kalma korkusunu karıştırmayalım. Hatırlayalım: 

Kederin beş aşaması (The Five Stages of Grief) 

 İnkar (Denial) 

 Öfke (Anger) 

 Pazarlık (Bargaining) 

 Depresyon (Depression) 

 Kabullenme (Acceptance) 

“Kübler-Ross claimed these stages do not necessarily come in order, nor are all stages experienced by 

all patients.” 

 “During the fourth stage, the dying person begins to understand the certainty of death. Because of 

this, the individual may become silent, refuse visitors and spend much of the time crying and grieving. 

This process allows the dying person to disconnect from things of love and affection. It is not 

recommended to attempt to cheer up an individual who is in this stage. It is an important time for 

grieving that must be processed. Depression could be referred to as the dress rehearsal for the 

'aftermath'. It is a kind of acceptance with emotional attachment. It's natural to feel sadness, regret, 

fear, and uncertainty when going through this stage. Feeling those emotions shows that the person 

has begun to accept the situation.“ 

Bu kitapla kendini buldun. Bundan sonra da kendini kaybettiğinde yeniden bulmayı, üzüntüyü 

kabullenmeyi öğreneceksin. Sana zarar veren ruh haline bağımlılığınla mücadele devam ederken ne 

duygusuz olmaya, insan ötesi olmaya çalışarak denge bulabilirsin, ne de duygularının kötü ruh halini 

tetiklemesine izin vererek. Orta yol. Daima. 
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Lucifer’ın doğuşu. Babası, çamurdan insanı ona tercih eden bir meleğin yolu: 

“I am Jack's inflamed sense of rejection” (Fight Club) 

Abandonment Issues 62 

Insecurity and self-doubt are often symptoms of deeper issues regarding feelings of abandonment. When 

the one you love rejects you, the pain of this person's abandonment may be further fueled by past 

remembrances of similar feelings of loss and disappointment. 

Identifying the Origin 

According to psychotherapist Sue Anderson, the origin of abandonment issues often begins very early in 

life. Even an infant may feel the fear of being left alone with no one to care for her. (“Childhood amnesia is 

the inability of adults to retrieve episodic memories before the age of 2–4 years” 63). Other root causes of 

an abandonment issue may include the loss of a parent or a teenage breakup. Anderson explains that 

these situations are cumulative and contribute significantly to our relationships with others as an adult. 

Triggers 

Feelings of abandonment are most often triggered when an individual is rejected by someone whom he 

loves. Other triggers include social situations such as not being invited to an event by a friend, for 

example. Feelings of inadequacy, loneliness, rejection and betrayal are often experienced in these types of 

situations. 

The Effects 

For a person struggling with abandonment issues, feelings of fear and insecurity can often create a self-

fulfilling prophecy. Those who are afraid of being abandoned may subconsciously attract a partner who 

will abandon them, or may choose to abandon their partner before it happens to them. Having 

abandonment issues can affect a person's ability to have a happy and healthy relationship with an 

individual that is fully available to them. Fear is at the root of abandonment issues. This can manifest in a 

number of ways, such as experiencing undesirable physical symptoms or simply reacting with 

preconditioned emotional responses to others in your life. 

The Five Stages 

According to Psychotherapist Sue Anderson of "Dealing with Abandonment Issues," the five stages of 

abandonment are: shattering, withdrawal, internalizing, rage and lifting. In the shattering stage, there is 

often a feeling of devastation after the severing of a love connection. Feelings of shock, panic and despair 

may accompany this beginning stage. In the withdrawal stage, feelings of yearning, obsessing and longing 

for this other person are experienced. During the internalizing stage, the one who has abandoned you 

may be placed upon a pedestal in your mind, while you look for ways to blame yourself to make sense of 

this rejection. When going through the rage stage, unhealthy thoughts of retaliation are common. 

"Lifting" and Healing 

During the fifth stage, lifting, life begins to distract you. Your heart becomes open to the possibility of love 

again. According to therapist Laura Frisbie, in order to heal abandonment issues completely, the 

individual must begin by coming to terms with the original cause of these feelings, which often happens in 

childhood. She explains that a shift in thinking must occur, which breaks the old pattern and leaves room 

for a new set of beliefs. The individual healing from abandonment issues must be able to become 

connected with her source of power while experiencing a feeling of unlimited potential and self-love.  

                                                             
62

 http://www.livestrong.com/article/69862-abandonment-issues/  
63 http://en.wikipedia.org/wiki/Childhood_amnesia 
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Önceki bölümlerde şöyle demiştik: “Her şey birbirine bağlı ise aranması gereken uyum içinde 

dengedir. Bizim var olmak için uyum göstermemiz gerekenin bize dikte ettiği, kontrolümüz dışında 

olanı kabullenip, buna göre kendi yolumuzu çizmek ve bunu yaparken tabiatımız için uygun olan, 

taşıyabileceğimiz kararlar vermektir. Karma. -Bu yanlış, annemin bu yaptığı yanlıştı, babamın bu 

yaptığı yanlıştı- diye kafaya takılıp değişmeyen bir kural haline getirilen her şey bize acı olarak geri 

dönüyor.” 

Buna kendi yaptığımız hatalardan çıkardıklarımız da dâhil. Yaptığımız hatalar, onları tekrarlamamak 

için katı kurallar koymak şeklinde dönmemeli bize. Sorumluluk almalıyız, kendimizi yüceltme arayışı 

ile mükemmel olduğumuzu ispatlamak için kendimizi kusursuz kabul edip hatalarımızı görmezden 

gelerek kendimize zararlı bir tutarlılık arayışı yaratmamalıyız (“I'm genuinely sorry about that. But 

what's done is done. I can't change the past. I can only take responsibility for it.” Benjamin, Lost). 

Ama hatalarımızın yükü altında da ezilmemeliyiz, kendimize bizi yeni yanlışlara götürecek, bizi 

geçmişin yanlışlarından doğan ruh haline, beyin kimyasına götürecek yeni katı kurallar 

çıkartmamalıyız (“Let go, move on”, Lost). Denge.  

Evet, aydınlanma bir yolculuk değil, anlıktır. Fakat o anları yakalayabilmen için ayrılmaman gereken 

bir yol var. Yazgının, senin kontrolünde olmayanın etkisini kabullenerek o günün koşulları müsaade 

ettiğince ayrılmadığın bir yol. Bu sana değiştirilemez olanı değiştirmeyi vaad etmiyor. Başarılamayanı 

başarmayı vaad etmiyor. Üzüntü ile karşılaşmamayı vaad etmiyor. Yalnızca engellenebilir acıları 

engellemeyi vaad ediyor.  

Başarısızlıkların olacak, bu engellenemez. Senin elinde olmayan, senin kontrolünde olmayandan 

kaynaklanan, başkalarından kaynaklanan, senin içinde senin elinde olmayan, senin kontrolünde 

olmayandan kaynaklanan. Ama her başarısızlıkta acaba karşımdakinden miydi yoksa benden miydi 

diye sorgulayıp kendini yorma. Çünkü sen temel prensiplere bağlı kalmaya çalıştığın halde bunu 

başaramadığın zamanlar da olacak. Bu bir yolculuk. Her seferinde daha iyi başardığın, her seferinde 

daha iyi öğrendiğin, daha çok değiştiğin, daha çok büyüdüğün bir yolculuk. Arada başarısızlıklar olsa 

da önemli değil (“What happened, happened, and couldn't have happened any other way.”, “I 

remember that which matters most. We are still here.”, “This is Zion and we are not afraid” 

Morpheus, Matrix Reloaded) 

Kendine güvendiğin ve yolundan ayrılmadığın, korkuya teslim olmadığın sürece değişmeye devam 

edeceksin. O yüzden başarısızlıklar kendine inanmaya devam etmemek için sebep değil (“Trust 

thyself only, and another shall not betray thee”, Thomas Fuller). Ne korku, ne yargı. 

Senin yapın da kaçınılamaz şekilde (irrevocably, The Architect, Matrix Reloaded) önlenemez 

(inevitable, Agent Smith, The Matrix) irrasyonellikleri barındırıyor. Hata yapacaksın. Önemli olan o 

hataları sahiplenip kendini mükemmel göstermek için anlamsız ve aptalca bir tutarlılığın içine 

girmeye çalışmamak. Hatanın sorumluluğunu al ve yoluna devam et. Üzülme, bir daha sefere daha iyi 

yapacaksın. The lizard is a slow learner. Veeery slow. The ego is an illusion with control issues. 

Bazen egonun kaldırmaya hazır olmadığı (veya bellek denetçisine sormadığı) hatırayı özün sana 

göstermiyor. Bu bir hafıza sorunu değil, anormallik değil. 

You’ve got this condition… and it’s permanent (Memento’ya da ufak bir selam olsun). It’s called 

“being human”. “Still only human”. “It's okay to be human”. To be human is all that you can do. 
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Ama varoluşçuluk budizm'den farklı dediydiler bize. Budizm'de acı engellenebiliyordu. 

Hüzün kaçınılması gereken bir şey değil, özünün yaralarını yalarken salgıladığı. Acı (suffering), bunun 

da bir deneyim olduğunu algılamamak, deneyimi kötü olarak etiketlemekle başlıyor. O da kontrol 

arayışından geliyor. Doğru olanı yaparsan hiç üzüntü ile karşılaşmayacağın fikri, “illusion of control”. 

Acı, her deneyimi iyi ve kötü, her kararı doğru ve yanlış olarak değerlendirmekten geliyor. 

But she was the one! 

Hani “You are my muse. You make me find my core, remember who I am. And love it. I find it's okay 

to be me again. 'Cause it makes me more like you… and you are beautiful. I love you.”? 

Well. Identification is a bitch. That’s why “It's only after we've lost everything, that we are free to do 

anything.” (Fight Club) No more fear of loss. The hero: “a man with nothing left to lose”. 

 

Anyway… 

Jemaine: It's just that I think she might be the one. 

Bret: Sally? 

Jemaine: Yeah. 

Bret: What makes you think that? 

Jemaine: You just know. When it happens to you you'll know. 

Bret: You said Michelle was the one. 

Jemaine: Yeah, she's the one. 

Bret: You said Claire was the one. 

Jemaine: She's another one. 

Bret: So you have more than one one? 

Jemaine: Some people are lucky, I've had a few ones. 

Bret: So how many ones can you have? 

Jemaine: Five. 

(Flight of the Conchords)  

 

The fear of loss is a path to the dark side, 

Death is a natural part of life, 

Rejoice for those around you who transform into the Force, 

Mourn them, do not. Miss them, do not. 

Attachment leads to jealousy, 

The shadow of greed that is, 

Train yourself to let go... 

Of everything you fear to lose. 

(Yoda, Star Wars, Revenge of the Sith, 2005) 

 

Learn to let go, because fear of loss tends to lead to a self fulfilling prophecy. 
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64 

 

Ayrılık aynı zamanda sevdiğin biriyle baş başa kalmak için bir fırsattır. Senin için eğer öyle değilse 

şimdi asıl probleminin ne olduğunu biliyorsun. 

 

"Hey, don't knock masturbation. It's sex with someone I love." 

(Annie Hall, Woody Allen) 

  

                                                             
64 Cihan Ceylan, Uykusuz 
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Bir de… 

Evet, çekim ilk görüşte oluyor. O çekim fiziksel oluyor fakat fiziksel görünüşün altında vücut dili, 

mimikler, hatta karakterin, sürekli takınılan yüz ifadesinin yüze yansımaları, ses tonundaki samimiyet 

gibi ipuçları da var. Biraz konuştuktan sonra insan karşısındakini bu çekildiği noktaları teyit edecek 

kadar tanıyabiliyor. Hoşlandığını biliyor. Karşıdakinin hoşlandığını da biliyor. 

Fakat … 

Biraz yavaş. Ürkütmemek için yavaş. Oyunun tadını çıkarması için yavaş. Yavaş yavaş yükselmesi için 

yavaş. Kendi duygularının tadını çıkarmak ve emin olmak için zaman tanımak için yavaş. Bir de 

zamanla, “level arttıkça” o hep daha fazlasını isteyeceği için yavaş. Belki oyunu sevmiyorsun, 

oyuncuları da sevmiyorsun. Ama karşındakini seviyorsan bırak tadını çıkarsın. İyi bir dansçı ritmi 

müziğe göre belirler. Birinin biraz geri çekildiği, ötekinin ona ufak adımlar attığı ama sonunda 

kendisine çekmeyi başardığı bir Tango, kartları açık olacak kadar cesur ve açık olmaktan daha 

heyecan verici. 

Yoksa… 

 

 

 

Ayrıca…  
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Vicious cycle of love 

∞ 

Tek eşli bir yapın varsa ayrılık döneminde fiziksel temas yaşamıyorsun, 

Bunların sonucu göze photoshop filtreleri iniyor, 

Sadece görsel algıya inse iyi, beynin geneline iniyor, 

Gülümsemesi ve gözlerine daldığın bir kız gözlerinde büyüyor da büyüyor, 

Hiç bir kusurunu görmediğin gibi her yaptığını iyiye yorumluyorsun, 

Onu her açıdan güzel görüp öyle davrandığında o da çok mutlu oluyor, 

Fiziksel açıdan da yoğun paylaşım oluyor, 

Mutluluk hormonları patlaması yaşanıyor, 

Daima bunu bekliyor, 

Kendine alan istediğinde artık onu sevmediğini düşünüyor, 

O mutluluğu kaybetmemek için daha sıkı sarılıyor sana. 

Tek başına kalamadığın için odaklanamıyorsun, 

Odaklanamadığında mutlu olamıyorsun, 

Mutlu olamadığında karşındakini de mutlu edemiyorsun, 

İkinizi de mutlu edecek şeyleri bile düşünemiyorsun, 

Karşıdakini itmeye başlıyorsun ve bu kalbini kırıyor, 

Veya daha da üstüne düşmesine sebep oluyor, 

Sana alan tanımayan kadın sebebiyle yalnızlığa ihtiyaç duyuyorsun, 

∞ 

Karşındakinin bir şeyin ikinizin de mutluluğu için şart olduğunu anlaması için ona mantıklı bir şekilde 

anlatmak ve sonra artık farklı davranmasını beklemek genelde hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor. İnsanlar 

pek değişmiyorlar. Bugün ufak tefek şeylerden sıkıntı çıkartan birinin yarın bazı şeyleri anlayacağı 

veya senle beraber yaşadığı deneyim sonucu değişeceğini ummak saflık. 

Karşıdakine ne hissettirdiğini düşünerek hareket ettiğinde ikinizin de mutlu olduğu yere 

çekebiliyorsun. Fakat bunu her gün yapman gerekiyor. Ama tekrar seni deli ediyor. 

 

Algıda bozulmaları engellemek için, mutlu olmak için,  

1. Uzun süreli yalnızlıklarda aseksüel eğilimlerden uzak durmalı. 

2. İlişkilerin başlangıç dönemlerinde ağır olmak gerekli. 

3. Karşındaki kendisi de alana ihtiyaç duyan, senle aynı hassasiyetleri paylaşan, aynı şeylerden 

zevk alan, hiç bir konuda değişmesine ihtiyaç duymadığın biri olmadığı sürece kalıcı ilişki 

düşünmemeli. Seinfeld gibi  

Bunlar hem doğulu masallarındaki, hem de beyaz atlı prens masallarındaki ideal erkek resmine ters 

düştüğü için, karşısındakinin mutluluğunu isteyen bir erkeğin sezgisine de, mutluluk arayan bir 

kadının sezgisine de ters. Sıkıntı buradan çıkıyor.  
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Kendinden geçme halindeki dünya mı gerçek, ayıklık mı? Deliler mi deli, diğerleri mi? 

Aranıyor sahibi ruhumun, tam yerine mi düştüm?  

Direniyor faili tutkunun kızmış ve küçülmüş  

Aranıyor sahibi ruhumun tam yerine mi düştüm?  

Direniyor, direniyor, direniyor…  

Beni büyütün, ağlatmayın  

Sevginiz nerde? Övündüğünüz…  

Beni büyütün ağlatmayın  

Sahte düşlerle oyalamayın…  

Bir yarım akıllı bir yarım deli  

Dört yanım akıllı bir yanım deli  

Herkes akıllı Bir ben deli, bir ben deli, bir ben deli 

(Deli, Mor ve Ötesi) 

Göremiyor musun? Sinirli misin? Üzgün müsün? Sahip olduğun bir şeyi kaybettiğini mi hissediyorsun? 

Orada olan güzelliği göremediği mi hissediyorsun? Kendini sevilemez mi hissediyorsun?  

Shoot the ego down to gain new perspective. 

 
65 

Beyond right and wrong, özünü sev. 

Korkuyu deneyimle ve bırak geçsin. 

Deneyimden acı çekmek, onu iyi ve kötü olarak etiketlemenin, o da kontrol arayışının sonucudur. 

Suçluluk duyma, sorumluluk al. Öğrenmek değişmektir. Sen dünkü sen değilsin. 

Kendine bak, kendi evinin önünü süpür. Sen kurtarıcı değilsin. O sen değil, onda gördüğün şey sensin. 

Ego'yu öldür (ki zaten yoktu), egonun arkasındaki makinayı üretmek için kullan.   

                                                             
65 Av Mevsimi (2010), Yavuz Turgul 
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Üretmeliyim, üretmeliyim, üretmeliyim 

Beynim zonkluyor 

Beynim zonkluyor. 

Olayların akışı, 

Olayların akışı, 

Beni takmıyor. 

Beynim zonkluyor. 

Cek cak cak 

Ding dang dong 

Tik tak tak. 

Saatin sesi  

Nasıl kızmam. 

Beynim zonkluyor. 

(Beynim zonkluyor, Bulutsuzluk Özlemi, 1990) 

 

Bak ellerim nasırlastı 

Ulaşmaya uğraşmaktan. 

Parmaklarıma kan oturdu. 

Ve Selamünkavlenmürabbirrahim. 

Aklımı tutamadım, kafatasımdan 

Uçtu uçtu. 

(Uçtu uçtu, Bulutsuzluk Özlemi, 1990) 

 

Dedi dolu dolu dolu dolu dolu yaşamak gerek 

Dedim evet, evet evet 

Dedi yaşamayı çok severim elimde değil 

Dedim güzel güzel, devam et 

Dedi güneş gelse sen olsan dokunsam, yarın yok ki 

Dedim evet, evet evet, evet evet, evet evet 

Dedi benim için para pul amaç ideal falan filan hepsi hepsi faso fiso 

Dedi her şeyin de bir bedeli vardır olsun yaşarım dedim 

Sus sus söyleme 

Dedi her şey ama her şey şu anda yarın yok ki 

Dedim evet, evet evet, evet evet, evet evet 

Haydi gel yaklaş bana haydi gel sokul dokun bana 

Evet evet, evet evet, evet evet, evet evet 

(Evet evet, Bulutsuzluk Özlemi, 1990) 
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Neden yazdım? (Geri dönmek: This time, it’s personal!) 

“İnsan olması gereken yerde olduğuna, burada olmasının doğru olduğuna inanınca, onu oraya 

getiren şeyi terk etmesi zor oluyor. Ego’nun reenkarnasyonu başlıyor.” 

“Bazen egonun kaldırmaya hazır olmadığı hatırayı özün sana göstermiyor. Bu bir hafıza sorunu değil, 

anormallik değil. “ 

“You’ve got this condition… and it’s permanent (Memento’ya da ufak bir selam olsun). It’s called 

“being human”.” 

 

“Korkuları sonucu oluşan takıntıları olan bir insanın bir o yanını bir bu yanını şeytan ilan etmesi ve 

topaç gibi dönüp durmasını izlemek komik olmalı. Kuyruğunu kovalayan köpek gibi.” 

“Yazıya dökmedeki diğer amaç, o duygu hali, o beyin kimyasının, bu sözler okunduğunda tekrar 

tetiklenmesiydi. Aynı sebeple alıntılar orijinal dillerinde yapıldı.” 

Unutuyorum. Bana buradaki sonuçlara ulaştığım anların çağrışımını yapsın diye seçtiğim resimler, 

müzikler, filmlerden sahneler... Ego kontrolü devraldıktan sonra hiç birinin anlamını hatırlamıyorum. 

14 yaşından beri ömrüm boyunca bunları buldum ve unuttum, buldum ve unuttum. Aramaktan 

vazgeçemediğim pattern. 

“If I did have a tumor, I'd name it Marla. Marla, the little scratch on the roof of your mouth  that 

would go away if you could only stop tonging it.” (Fight Club) 

“Commitment is what makes you tick, Jack. The problem is, you're just not good at letting go.” (Lost) 

Know Thyself. Infinite loop of misery: 

∞ high self-esteem   connection   commitment   identification   five daughters of Mara    

fear (of loss)   reincarnation of the ego   forgetting the core   self fulfilling prophecies  

guilt  low self-esteem  depression  soul searching  find the core  harmony  ∞ 



142 
 

The five daughters of Mara: 

 Gurur 

 Arzu 

 Açgözlülük 

 Korku 

 Cehalet 

Geçen aylarda bir ayrılık sonrası terapistime “öfkeliyim, sinirliyim çünkü artık izlediklerimi 

anlamıyorum” derken kastettiğim buydu (ego’nun dönüşü  unutmak). 

The Core. “Kor”, Farazi… Remember? (“Remember me”, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) 

Son iki yıl boyunca düşündüklerimi yazıya döktüğüm için, artık oraya dönebiliyorum. Bana o hissi 

anımsatacak resimlerle, sahnelerle, müziklerle oraya dönebiliyorum. 

“Kontrol”, “kontrol arayışını bırakmak” denildiğinde sinirleniyordum çünkü yüzlerce şekilde 

anlaşılabilecek bir söz bu kontrol. Üstelik birbiriyle çelişen şekillerde: 

 “Başkalarını kontrol edemezsin, kendini kontrol etmelisin”,  

 “Kendi bilinç dışını çok baskılıyorsun, kendini bu kadar kontrol etmemelisin, Satori anına 

kontrol arayışı ile ulaşamazsın, seni mutlu edeni yapmalısın” vb.  

 En önemlisi, “ego'suzluğa, dengeye dönüşü sağlayacak yollar arayışı” da bir nevi "kontrol". 

Yukarıdaki loop’u çözme arayışı da bir pattern arayışı. Bundan vaz mı geçeyim yani?  

Şimdi bunları keşfettim, yazdım, artık değişecek miyim? Bir önceki sayfadaki “Neden yazdım” 

bölümünün başına dönün: “İnsan olması gereken yerde olduğuna, burada olmasının doğru olduğuna 

inanınca, onu oraya getiren şeyi terk etmesi zor oluyor. Ego’nun reenkarnasyonu başlıyor.” 

Infinite loop. 

“Why not? Why can't I?” (A Beautiful Mind, 2001) 

“Don’t tell me what I can’t do” (Lost) 

 

“Kibir… kesinlikle en sevdiğim günah.” (The Devil's Advocate, 1997). 
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- What have we learned? 

+ There is no right or wrong answer. 

- That's the right answer. 

+ Yeah! I'm right! I knew I was right all along! 

Pattern’i buldun, loop’u çözdün ama bunun üstünde düşünmek sana ne kadar fayda sağlıyor? 

- It's a problem. That's all it is. It's a problem with no solution. And that's what I do, I solve problems. 

That's what I do best. 

+ This isn't math. You can't come up with a formula to change the way you experience the world. 

- All I have to do is apply my mind. 

+ There's no theorem, no proof. You can't reason your way out of this. 

- Why not? Why can't I? 

+ Because your mind is where the problem is in the first place. 

 (A Beautiful Mind, 2001) 

 

 

“Still only human”. “It's okay to be human”. To be human is all that you can do. 
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Critics who treat adult as a term of approval, instead of as a merely descriptive term, cannot be adult 

themselves. To be concerned about being grown up, to admire the grown up because it is grown up, 

to blush at the suspicion of being childish; these things are the marks of childhood and adolescence. 

And in childhood and adolescence they are, in moderation, healthy symptoms. Young things ought to 

want to grow. But to carry on into middle life or even into early manhood this concern about being 

adult is a mark of really arrested development.  

When I was ten, I read fairy tales in secret and would have been ashamed if I had been found doing 

so. Now that I am fifty I read them openly. When I became a man I put away childish things, 

including the fear of childishness and the desire to be very grown up. (Clive Staples Lewis)  

Know Thyself.  

∞ Diğerlerinin farkındalık / Tek doğrunun seninki olmamasına farkındalık  

Reddedilmişlik, yalnızlık hissi / Yetersizlik hissi  

Korku, nefret, öfke  

Egonun doğuşu / Egonun reenkarnasyonu 66)  

İnsana inanmamak  

Kendine inanmamak  

Cehennemde olduğuna inananın zebani olması (self fulfilling prophecy)  

Kendini mutlu edemeyenin kimseyi mutlu edememesi  

Kimseyi mutlu edemeyenin kendini mutlu edememesi. 

Mutluluk içimizde  

İçindeki çocuğa sarılmak  

Ruhsal yolculuk  

Kendini tanımak  

Özüne dönmek , authenticity  

Kendine inanmak  

İnanç, iman  

Yol, din (ilk sayfadaki grafikteki “tipping point”), kurallaştırma, dogma, god complex  ∞ 

“Sanatı inceleyen, dini, felsefi bir kitap için notlar yazdım kendi kendime. Fakat notlarım çok uzun 

olmuştu. Ne temize çekilecek haldeydi, ne okunacak halde. Ben de ana fikri daha kısa bir el kitabında 

topladım. Zaten her dini kitap ana fikir (mesaj) ve hikâyelerden, mitolojilerden (efsaneler, 

sembolizm) oluşur. Kendi hikâyesi Alef’i içeren bu kitap aynı zamanda antik mitolojilerle (ve daha 

yenileriyle) aynı kahraman şablonunu kullanan Star Wars, Matrix ve Lost gibi çağımızın üç popüler 

mitolojisini sahiplendiği için, bu mitolojilerin kitabın mesajı düşünülerek okununca kitabın parçası 

gibi olacakları mesajı vermek yeterliydi. Onların (belki varoluşçuluğun etkisiyle) Budizm’i ve denge 

arayışını (authenticity) sahiplenecek şekilde yazılmış olmaları bu işi kolaylaştırdı. Benim felsefem, 

inancım, dinim. Aklımın yolu. Bana hitap eden eserleri izledikçe çağrışımını yaşayacağım bir el kitabı.” 

“See you in another life, brotha”  (Desmond, Lost). 

                                                             
66 “Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemektir.” 
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It seemed as if Mara had been defeated, but in fact he had not yet given up the battle. 

 
Now he attacked again. 
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Mara: You who go where no one else will dare, will you be my god? 

Siddhartha: Architect, finally I have met you. You will not rebuild your house again. 

Mara: But I am your house, and you live in me. 

Siddhartha: O lord of my own ego, You are pure illusion. You do not exist.  

 

 

Siddhartha: The earth is my witness. 
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(Little Buddha)  
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Devam etmek 

 

Denge arayışı kendi duygularını ve karşıdakinin duygularını anlamaya açık olmayı gerektiriyor. IQ 

insanın öğrenebilme yeteneğinin ölçüsüyken ve 15’inde de 50’sinde de aynı iken Emotional 

Intelligence (EI) öğrenilebilen bir yetenek. “Seth Godin, Quieting the Lizard Brain” gibi kitap boyunca 

alıntı yapılanlara ek olarak aşağıdakiler henüz değerlendirmediğim ama tavsiye edilen kaynaklar, 

başlangıç olabilirler.  

Aynı kaynaklar mükemmelleşme, haklılığını ispatlama, kötü niyet ve yalanı tespit edip cezalandırma 

arayışının araçları olduğu sürece faydadan çok sıkıntı verebilirler.  

Emotional Intelligence 2.0 

Emotional Intelligence 2.0 is a 2009 business book by authors Travis Bradberry & Jean Greaves that 

describes the importance of emotional intelligence to job performance and how individuals and 

companies can develop emotional intelligence skills through the combination of skill evaluation and 

the use of research-based strategies. The book contains online access to the Emotional Intelligence 

Appraisal and 66 research-proven strategies to help readers discover and begin building their 

emotional intelligence skills. 

Lie to me 

“The truth is written all over our faces” (Lie To Me). Psikiyatrist Paul Ekman'ın çalışmaları üzerine 

kurulu olan Lie To Me dizisinin ifade tablosu ile çalışmak ve mikro ifadeleri yakalamak üzerine kurulu 

oyununu oynamak yardımcı olacaktır çünkü iletişimin önemli kısmı sözlü olmayan iletişimse bunun 

alfabesini öğrenmek karşıdakini anlamayı kolaylaştıracaktır.  

F.A.C.E. 

Mikro ifadeler konusunda daha ilerlemek istiyorsak Paul Ekman’ın kendi hazırladığı F.A.C.E. programı 

ilgimizi çekebilir.67  

Tricks Of The Mind (Derren Brown) 

Tricks of the Mind takes you on a journey into the structure and pyschology of magic. Derren teaches 

you how to read clues in people's behaviour and spot liars. He discusses the whys and wherefores of 

hypnosis and shows how to do it. And he investigates the power of suggestion and how you can 

massively improve your memory. He also takes a long hard look at the paranormal industry and why 

some of us feel the need to believe in it in the first place. Alternately hilarious, controversial and 

challenging, Tricks of the Mind is essential reading for Derren's legions of fans, and pretty bloody 

irresistible even if you don't like him that much. 

Bunlarla ilgilenmemizin sebebi kontrol arayışı, bizden gizlenen gerçeği bulmaksa tekrar başa dönmüş 

oluyoruz, üstelik edindiğimiz bilgilerle kendimize daha güçlü illüzyonlar oluşturuyoruz. Amaç sadece 

alfabeyi öğrenmek olmalı, yapılması gereken yine sadece karşıdakini dinlemek, görmek. 

 

                                                             
67 https://face.paulekman.com/face/default.aspx 
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So I was sitting there in the bar and this guy comes up to me and he said "My life stinks" and I saw his 

gold credit card and I saw the way he was looking at people across the room and I looked at his face 

and you know, what a good looking face, and I just said, "Dude, your perspective on life sucks".  

 

He's got looks that books take pages to tell  

He's got a face to make you fall on your knees  

He's got money in the bank to thank and I guess  

You could think he's livin' at ease  

Like lovers on the open shore -- What's the matter?  

When you're sitting there with so much more -- What's the matter?  

While you're wondering what the hell to be  

Are you wishing you were ugly like me?  

Blame it on the girls who know what to do  

Blame it on the boys who keep hitting on you  

Blame it on your mother for the things she said  

Blame it on your father but you know he's dead  

Blame it on the girls  

Blame it on the boys  

Blame it on the girls  

Blame it on the boys  

Life could be simple but you never fail  

To complicate it every single time  

You could have children and a wife, a perfect little life  

But you blow it on a bottle of wine  

Like a baby you're a stubborn child -- what's the matter  

Always looking for an axe to grind -- what's the matter  

While you're wondering what the hell to do  

We were wishing we were lucky like you  

Blame it on the girls who know what to do  

Blame it on the boys who keep hitting on you  

Blame it on your mother for the things she said  

Blame it on your father but you know he's dead  

(Blame It On The Girls, Mika) 

 

Life is not suffering. “You” are suffering. 

"Life sucks, but in a beautiful kind of way."  

(Axl Rose) 
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İlişki sırasında duygu (feeling) değişimleri de hislerin (emotion) değişmesi ile oluyor. Tadını çıkarmalı. 

68 

Lover’s default position:  joy + trust  love 

Motivation “move” :   joy + (trust  anticipation)  optimism (can lead to aggressiveness) 

Fever “move”:    trust + (joy  fear)  submission (can lead to awe and disapproval) 

Whatever works. Everything in moderation, including moderation  

“Hayvan” tanımı sadece görsel bir avatar, gözde canlandırmayı kolaylaştıran, ilhamı tetikleyen bir 

temsil. Hayvanı keşfetmek keyifle sağlığı birleştirme kapısını aralıyor. Pozitif duygularla, işkenceye 

değil. Yemek yemeği acı veren şeylerle ilişkilendirerek keyfinizden olmak yerine sporu öze mutluluk 

veren şeylerle ilişkilendirerek mesela. Yemek ve şişmanlamakla, cinselliklerinden ve güzelliklerinden 

aldıkları keyif arasında sıkışıp ömür boyu acı çeken kadınlar için bu bir yol olabilir. Sporu (mesela 

koşma) keyifli bir deneyimle ilişkilendirmek. Kişiden kişiye değişir, cinsel de olabilir. Ama mekanik 

olmamalı, meditasyon olmalı. Get in touch with the core. Güne böyle başlamak harika olur. (Farazi). 

Daha da doğrusu keyif aldığımız bir eylemi verdiği keyif için yapmak, gerektiği için değil. Evrenin bize 

verdiği enerjinin daha fazlasını alabilmek için ateşi kullanarak pişirmeyi öğrenmişiz, adeta daha üstün 

bir mide geliştirip basamak atlamışız. Gelişmişiz ve çocukken vücudumuz kendisi için yapması 

gerekeni biliyor. İp atlamak, çocuk bahçesinde tırmanmak, hoplamak, zıplamak. (Kor). 

Sanal gerçekliğin bu mantıkla kullanılmasına yönelik bir fikir var kitabın ilerleyen bölümlerinde. 

Heaven and Hell, on bike. (Korhan).  

                                                             
68 Plutchik's Wheel of Emotions, wikipedia 
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Art and religion: letters from “the core”, letters to the core 

 

“One day, Siddhartha heard a mysterious song of haunting beauty.”  

(Little Buddha) 

“Sweet Child O'Mine”, “Don't Cry”, 

You're not the only one “Estranged” in the cold “November Rain”, 

If this world makes you give in and cry, 

Just “Live and Let Die”. 

Take a trip to “Madagascar”, 

And you’ll be “Better”. 

The man is inspired. He writes from the heart. Yeah I know the last one is Paul’s. His making a point. 

Where do we go now?  We “Kuzu Kuzu” döneceğiz düşe kalka peşinde maskara olduğumuza, 

dilediğince kapanacağız dizlerine. (The core) 

Then we’ll be “Free As A Bird” 

69 

  

                                                             
69 Estranged, Guns N' Roses (Guns – Roses, duality) 



152 
 

Bir nefes yeter, bir nefes yeter,  

Hadi gör, hadi sev bu ne keder. 

Bir nefes yeter, bir nefes yeter,  

Hadi gör, hadi gül bu ne keder. 

(2012, Korhan Uran, babamdan bana, benden amcama ve tüm yükü yeteneği kadar büyük olanlara) 

 

 

Yasla kafanı göğsüme 

Hisset yüreğimi 

Umutsuz durma öyle 

Paylaş nefesimi 

Yalanlarla geçti ömür 

Aşkı bilmeden 

Günahlarla arınalım biz 

Yolculuk bitmeden 

Götür beni, unuttur bana 

Yaşam denen o rüyayı 

Uyandır beni karanlıklara 

Götür beni, 

Götür beni, yanalım yan yana 

Su ol bana, rüzgâr ol bana 

Tamamla beni, toprak ol bana 

Götür beni 

(Müzik 2002, sözler 2012, Korhan Uran, for “the one”)  
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Flying with me, is safer than a road trip 

Closer to god, a promise I am bound to keep 

Clear skies, 'cause the clouds will be on our feet 

Bright tomorrows, for we're all the sun we need 

In love, in war, I'm the fairest of all 

I'm the one you're looking for 

In dark, in heat, I'm a candle lit 

I'm the only thing you need 

Baby don't let me down, you're the one for me 

I'm not a player, but I do have game you hear me 

Baby can't you see, please let us be 

If you're the hero, don't keep love in misery 

Climb with me, higher than the mountains grip 

Feel my lovin', deeper than the ocean deep 

Blue skies, blue enough to lose your own blues 

Bright tomorrows, bright enough to lighten your hues 

For good, for bad, bring your darkness ahead 

I'm the cure you wish you had 

In sickness, in health, I'm as good as you felt 

I'm the hand you wish you held 

Baby don't let me down, you're the one for me 

I'm not a player, but I do have game you hear me 

Baby can't you see, please let us be 

If you're the hero, don't keep love in misery 

Don't let me down, you're the one for me 

I'm not a player, but I do have game you hear me 

Baby can't you see, please let us be 

You're the hero! Don't keep love in misery 

Let your heart keep lovin', Don't keep love in misery 

For my heart is globally yours, Don't keep love in misery 

(Don't keep love in misery, 2010.10, Korhan Uran) 

Sanatçı, peygamber ve Buddha dâhil, insanlığın psikanalizi. What made you have nightmares is what 

made you. But it's not what you're made of. Morality’nin kaynağı eşeğin si.idir (sf:58). Sosyal hayvan 

yaşamak için diğerlerine ihtiyacı olan hayvandır, diğerlerinin var olması arzusunu tetikleyen 

kimyasallar özünde vardır. Diğerlerinin acısından çektiği acı doğasındandır, felsefeden değil.  

“I am the lizard king. I can do anything.” Jim Morrison. To be human is all that you can do. 
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Karacoğlan der ki  

“Hadi beni si.tir et, Karacoğlan diyor” (Cem Yılmaz) 

Albert Einstein 70 

I am by heritage a Jew, by citizenship a Swiss, and by makeup a human being, and only a human 

being, without any special attachment to any state or national entity whatsoever. 

Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. 

You cannot simultaneously prevent and prepare for war. The very prevention of war requires more 

faith, courage and resolution than are needed to prepare for war. We must all do our share, that we 

may be equal to the task of peace. Today we must abandon competition and secure cooperation. This 

must be the central fact in all our considerations of international affairs; otherwise we face certain 

disaster. Past thinking and methods did not prevent world wars. Future thinking must prevent wars. 

Reading after a certain age diverts the mind too much from its creative pursuits. Any man who reads 

too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking. 

It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being 

systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have 

expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded 

admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it. 

All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed 

toward ennobling man's life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the 

individual towards freedom. 

What is the meaning of human life, or of organic life altogether? To answer this question at all 

implies a religion. Is there any sense then, you ask, in putting it? I answer, the man who regards his 

own life and that of his fellow creatures as meaningless is not merely unfortunate but almost 

disqualified for life. 

I believe in intuition and inspiration. Imagination is more important than knowledge. For knowledge 

is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to 

evolution. It is, strictly speaking, a real factor in scientific research. 

Science is never finished because the human mind only uses a small portion of its capacity, and man's 

exploration of his world is also limited. If we look at this tree outside whose roots search beneath the 

pavement for water, or a flower which sends its sweet smell to the pollinating bees, or even our own 

selves and the inner forces that drive us to act, we can see that we all dance to a mysterious tune, 

and the piper who plays this melody from an inscrutable distance—whatever name we give him—

Creative Force, or God—escapes all book knowledge. 

The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he 

has attained to liberation from the self. 

                                                             
70 http://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein 
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A human being is a part of the whole, called by us "Universe", a part limited in time and space. He 

experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest — a kind of 

optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our 

personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves 

from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of 

nature in its beauty. Nobody is able to achieve this completely, but the striving for such achievement 

is in itself a part of the liberation and a foundation for inner security. 

Everything that men do or think concerns the satisfaction of the needs they feel or the escape from 

pain. This must be kept in mind when we seek to understand spiritual or intellectual movements and 

the way in which they develop. For feelings and longings are the motive forces of all human striving 

and productivity—however nobly these latter may display themselves to us. 

An important advance in the life of a people is the transformation of the religion of fear into the 

moral religion. But one must avoid the prejudice that regards the religions of primitive peoples as 

pure fear religions and those of the civilized races as pure moral religions. All are mixed forms, 

though the moral element predominates in the higher levels of social life. 

I do not believe in freedom of the will. Schopenhauer's words: “Man can do what he wants, but he 

cannot will what he wills” accompany me in all situations throughout my life and reconcile me with 

the actions of others even if they are rather painful to me. This awareness of the lack of freedom of 

will preserves me from taking too seriously myself and my fellow men as acting and deciding 

individuals and from losing my temper. 

The most beautiful and deepest experience a man can have is the sense of the mysterious. It is the 

underlying principle of religion as well as all serious endeavor in art and science. He who never had 

this experience seems to me, if not dead, then at least blind.  

I have found no better expression than "religious" for confidence in the rational nature of reality, 

insofar as it is accessible to human reason. Whenever this feeling is absent, science degenerates into 

uninspired empiricism. 

A person who is religiously enlightened appears to me to be one who has, to the best of his ability, 

liberated himself from the fetters of his selfish desires and is preoccupied with thoughts, feelings, and 

aspirations to which he clings because of their superpersonal value. 

Few people are capable of expressing with equanimity opinions that differ from the prejudices of 

their social environment. Most people are even incapable of forming such opinions. 

Nothing truly valuable arises from ambition or from a mere sense of duty; it stems rather from love 

and devotion towards men and towards objective things. 

Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom. 

Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the 

laughter of the gods. 

No man can visualize four dimensions, except mathematically… I think in four dimensions, but only 

abstractly. The human mind can picture these dimensions no more than it can envisage electricity. 

Nevertheless, they are no less real than electro-magnetism, the force which controls our universe, 

within, and by which we have our being. 
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The fact that man produces a concept "I" besides the totality of his mental and emotional 

experiences or perceptions does not prove that there must be any specific existence behind such a 

concept. We are succumbing to illusions produced by our self-created language, without reaching a 

better understanding of anything. Most of so-called philosophy is due to this kind of fallacy. 

(Albert Einstein) 

It is easy to follow in the sacred writings of the Jewish people the development of the religion of fear 

into the moral religion, which is carried further in the New Testament. The religions of all civilized 

peoples, especially those of the Orient, are principally moral religions. An important advance in the 

life of a people is the transformation of the religion of fear into the moral religion. But one must 

avoid the prejudice that regards the religions of primitive peoples as pure fear religions and those of 

the civilized races as pure moral religions. All are mixed forms, though the moral element 

predominates in the higher levels of social life. 

Common to all these types is the anthropomorphic character of the idea of God. Only exceptionally 

gifted individuals or especially noble communities rise essentially above this level; in these there is 

found a third level of religious experience, even if it is seldom found in a pure form. I will call it the 

cosmic religious sense. This is hard to make clear to those who do not experience it, since it does not 

involve an anthropomorphic idea of God; the individual feels the vanity of human desires and aims, 

and the nobility and marvelous order which are revealed in nature and in the world of thought. He 

feels the individual destiny as an imprisonment and seeks to experience the totality of existence as a 

unity full of significance. Indications of this cosmic religious sense can be found even on earlier levels 

of development—for example, in the Psalms of David and in the Prophets. The cosmic element is 

much stronger in Buddhism, as, in particular, Schopenhauer's magnificent essays have shown us. The 

religious geniuses of all times have been distinguished by this cosmic religious sense, which 

recognizes neither dogmas nor God made in man's image. Consequently there cannot be a church 

whose chief doctrines are based on the cosmic religious experience. It comes about, therefore, that 

we find precisely among the heretics of all ages men who were inspired by this highest religious 

experience; often they appeared to their contemporaries as atheists, but sometimes also as saints. 

Viewed from this angle, men like Democritus, Francis of Assisi, and Spinoza are near to one another. 

(Albert Einstein) 
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Sufizm peygamberlerin öğretisinin özüdür. Kaynağı ilk insana kadar gider, çünkü tohumu her insanın 

kalbinde mevcuttur.  

(Salahattin Ali Nader Angha) 

Tasavvuf; kulun her zaman, o an için kendisine en uygun olan şeyle meşgul olmasıdır.  

(Amr bin Osman el-Mekkî) 

Tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile ele geçmez.  

(Abdülkadir Geylani) 

Bir ben vardır bende benden içeru 

(Yunus Emre) 

 

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî 

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. 

Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığını kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer. 

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. 

Dışardan ışık kaynağı olmazsa, gözler renkleri farketmez, kör olur gider. 

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, 

Geriye kalan et kemiksin, 

Gül düşünür gülistan olursun, 

Diken düşünür dikenlik olursun. 

Can konağını aramadaysan, cansın; 

Bir lokma ekmek arıyorsan, ekmeksin. 

Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir: 

Gönlün neye kapılmışsa O’sun, aradığın ancak sensin. 

Gel, gel, ne olursan ol yine gel, 

İster kâfir, ister mecusi, 

İster puta tapan ol yine gel, , 

Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, 

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel... 

Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, 

Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz... 
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Şems-i Tebrizi 

 

Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Tanrı 

dendi mi öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç 

içindesin çoğunlukla. Yok eğer, Tanrı dendi mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de 

bu vasıflardan bolca mevcut demektir. 

Hak Yolu’nda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki 

kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil! 

Şu dünyadaki çatışma, önyargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol, kelimelere fazla 

takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur. 

Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, 

geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gülbeşeker gibi tatlı tatlı emer, 

hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. 

Ne yöne gidersen git, -Doğu, Batı, Kuzey ya da Güney- çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat 

olarak düşün! Kendi içine yolculuk eden kişi, sonunda arzı dolaşır. 

Şu dünyada semadaki yıldızlardan daha fazla sayıda sahte hacı hoca şeyh şıh var. Hakiki mürşit seni 

kendi içine bakmaya ve nefsini aşıp kendindeki güzellikleri bir bir keşfetmeye yönlendirir. Tutup da 

ona hayran olmaya değil. 

Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, 

seninle beraber aksın. “Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir” diye endişe etme. Nereden 

biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? 

Kusursuzdur ya Allah, O’nu sevmek kolaydır. Zor olan hatasıyla sevabıyla fani insanları sevmektir. 

Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, 

Yaradan’dan ötürü yaratılanı sevmeden, ne layıkıyla bilebilir, ne layıkıyla sevebilirsin. 

Tüm kainat olanca katmanları ve karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir. Şeytan, dışımızda bizi 

ayartmayı bekleyen korkunç bir mahluk değil, bizzat içimizde bir sestir. Şeytanı kendinde ara; dışında, 

başkalarında değil. Ve unutma ki nefsini bilen Rabbini bilir. Başkalarıyla değil, sadece kendiyle 

uğraşan insan, sonunda mükafat olarak Yaradan’ı tanır. 

Başkalarından saygı, ilgi ya da sevgi bekliyorsan, önce sırasıyla kendine borçlusun bunları. Kendini 

sevmeyen birinin sevilmesi mümkün değildir. 

Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk 

adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. 

Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç 

şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya 

kalkmak, Hakk’ın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. 

Yaşadığımız hayat elimize tutuşturulmuş rengârenk ve emanet bir oyuncaktan ibaret. Kimisi oyuncağı 

o kadar ciddiye alır ki, ağlar, perişan olur onun için. Kimisi eline alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı, 

kırar ve atar. Ya aşırı kıymet verir, ya kıymet bilmeyiz. Aşırılıklardan uzak dur. Sufi ne ifrattadır ne 

tefritte. Sufi daima orta yerde... 
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Cenneti ve cehennemi illa ki gelecekte arama. İkisi de şu an burada mevcut. Ne zaman birini çıkarsız, 

hesapsız ve pazarlıksız sevmeyi başarsak, cennetteyiz aslında. Ne vakit birileriyle kavgaya tutuşsak; 

nefrete, hasede ve kine bulaşsak, tepetaklak cehenneme düşüveririz. 

Kâinat yekvücut, tek varlıktır. Herkes ve her şey görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin 

ahını alma; bir başkasının, hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki dünyanın öte 

ucunda tek bir insanın kederi, tüm insanlığı mutsuz edebilir. Ve bir kişinin saadeti, herkesin yüzünü 

güldürebilir. 

Şu dünya bir dağ gibidir, ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf 

çıkarsa, hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa, sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin 

hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında kırk gün kırk gece sadece güzel sözler et. Kırk günün 

sonunda göreceksin her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse, dünya değişir. 

Geçmiş, zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret. Gelecek ise başlı başına bir hayal perdesi. Ne 

geleceğimizi bilebilir, ne geçmişimizi değiştirebiliriz. Sufi daima şu an’ın hakikatini yaşar. 

Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten, “ne yapalım kaderimiz 

böyle” deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını 

verir. Güzergâh bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hâkimisin, 

ne de hayat karşısında çaresizsin. 

Hakiki Sufi öyle biridir ki, başkaları tarafından kınansa, ayıplansa, dedikodusu yapılsa, hatta iftiraya 

uğrasa bile, o ağzını açıp da kimse hakkında tek kelime kötü laf etmez. Sufi kusur görmez. Kusur 

örter. 

Aranızdaki bütün perdeleri tek tek kaldır ki, Tanrı’ya saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların olsun ama 

kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur, dost. 

Ve sakın kendi doğrularını putlaştırma! İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama! 

Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken, sen HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten 

farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da 

benlik zannı değil, hiçlik bilincidir. 

“Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazır mıyım?” diye sormak için hiçbir zaman 

geç değil. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun, tamamen yenilenmek 

mümkün. Tek bir gün bile öncekinin tıpatıp tekrarıysa, yazık. Her an her nefeste yenilenmeli. Yepyeni 

bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. 

Aşksız geçen bir ömür beyhude yaşanmıştır. Acaba ilahi aşk peşinde mi koşmalıyım mecazi mi, yoksa 

dünyevi, semavi ya da cismani mi diye sorma! Ayrımlar ayrımları doğurur. AŞK’ın ise hiçbir sıfata ve 

tamlamaya ihtiyacı yoktur. Başlı başına bir dünyadır aşk. Ya tam ortasındasındır, merkezinde, ya da 

dışındasındır, hasretinde. 
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Wikipedia: The typical early Sufi lived in a cell of a mosque and taught a small band of disciples. The 

extent to which Sufism was influenced by Buddhist and Hindu mysticism, and by the example of 

Christian hermits and monks, is disputed, but self-discipline and concentration on God quickly led to 

the belief that by quelling the self and through loving ardour for God it is possible to maintain a union 

with the divine in which the human self melts away. 

Muslims and mainstream scholars of Islam (such as René Guénon and Cyril Glassé) define Sufism as 

simply the name for the inner or esoteric dimension of Islam which is supported and complemented 

by outward or exoteric practices of Islam, such as Islamic law. In this view, "it is absolutely necessary 

to be a Muslim" to be a true Sufi, because Sufism's "methods are inoperative without" Muslim 

"affiliation". 

Many of the great Sufi masters of the present and the past instruct that: one needs the form of the 

religious practices and the outer dimension of the religion to fulfill the goals of the inner dimension of 

Sufism (Proximity to God). The exoteric practices prescribed by God contain inner meanings and 

provide the means for transformation with the proper spiritual guidance of a master. It is thought 

that through the forms of the ritual and prescribed Islamic practices (prayer, pilgrimage, fasting, 

charity and affirmation of Divine Unity) the soul may be purified and one may then begin to embark 

on the mystical quest. In fact it is considered psychologically dangerous by some Sufi masters to 

participate in Sufi practices, such as "dhikr", without adhering to the outer aspects of Islam, which 

add spiritual balance and grounding to the practice. 

Some traditional Sufis also object to interpretations of classical Sufis texts by writers who have no 

grounding in the traditional Islamic sciences and therefore no prerequisites for understanding such 

texts. These are considered by certain conventional Islamic scholars as beyond the pale of the 

religion. 

In contrast, author Idries Shah states Sufi philosophy is universal in nature, its roots predating the rise 

of Islam and Christianity. Some schools of Sufism in Western countries allow non-Muslims to receive 

"instructions on following the Sufi path". Some Muslim opponents of Sufism also consider it outside 

the sphere of Islam. 

Shah, like Inayat Khan, presented Sufism as a path that transcended individual religions, and adapted 

it to a Western audience. Unlike Khan, however, he deemphasised religious or spiritual trappings and 

portrayed Sufism as a psychological technology, a method or science that could be used to achieve 

self-realisation. 

Shah dismissed other Eastern and Western projections of Sufism as "watered down, generalised or 

partial"; he included in this not only Khan's version, but also the overtly Muslim forms of Sufism found 

in most Islamic countries. 

Idries Shah (The Sufis) 

Sufis believe that, expressed in one way, humanity is evolving towards a certain destiny. We are all 

taking part in that evolution. Organs come into being as a result of the need for specific organs 

(Rumi). The human being's organism is producing a new complex of organs in response to such a 

need. In this age of transcending of time and space, the complex of organs is concerned with the 

transcending of time and space. What ordinary people regard as sporadic and occasional outbursts 

of telepathic or prophetic power are seen by the Sufi as nothing less than the first stirrings of these 
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same organs. The difference between all evolution up to date and the present need for evolution is 

that for the past ten thousand years or so we have been given the possibility of a conscious evolution. 

So essential is this more rarefied evolution that our future depends upon it. 

 

Unity can only be manifested by the Binary. 

Unity itself and the idea of Unity are already two. 

(The passage is an explication of the teachings of the Kabalah in the book: Morals and Dogma of the 

Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry) 

 

Joseph Campbell 

 

Follow your bliss. 

You become mature when you become the authority for your own life. 

Your life is the fruit of your own doing. You have no one to blame but yourself.  

We must let go of the life we have planned, so as to accept the one that is waiting for us.  

Find a place inside where there's joy, and the joy will burn out the pain.  

Participate joyfully in the sorrows of the world. We cannot cure the world of sorrows, but we can 

choose to live in joy.  

When you make the sacrifice in marriage, you're sacrificing not to each other but to unity in a 

relationship.  

When people get married because they think it's a long-time love affair, they'll be divorced very soon, 

because all love affairs end in disappointment. But marriage is a recognition of a spiritual identity.  

Myths are public dreams, dreams are private myths.  

Your sacred space is where you can find yourself again and again.  

Life is without meaning. You bring the meaning to it. The meaning of life is whatever you ascribe it to 

be. Being alive is the meaning.  

God is a metaphor for that which transcends all levels of intellectual thought. It's as simple as that.  

Every religion is true one way or another. It is true when understood metaphorically. But when it gets 

stuck in its own metaphors, interpreting them as facts, then you are in trouble.   

 

Joseph Campbell, in his writings on religion, relies heavily on Jung's theories about the human 

unconscious. Jung was himself very interested in religion, and his dissertation for the University of 

Zurich was on the psychology and pathology of occult phenomena. 

 

Konu bu şekilde Carl Jung’a bağlandıktan sonra, ondan alıntılarımızı yapalım.  
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Carl Gustav Jung 

Reason alone does not suffice. 

We should not pretend to understand the world only by the intellect; we apprehend it just as much by 

feeling. Therefore, the judgment of the intellect is, at best, only the half of truth, and must, if it be 

honest, also come to an understanding of its inadequacy. 

One of the most difficult tasks men can perform, however much others may despise it, is the 

invention of good games and it cannot be done by men out of touch with their instinctive selves. 

The dynamic principle of fantasy is play, a characteristic also of the child, and as such it appears 

inconsistent with the principle of serious work. But without this playing with fantasy no creative work 

has ever yet come to birth. The debt we owe to the play of imagination is incalculable. It is therefore 

short-sighted to treat fantasy, on account of its risky or unacceptable nature, as a thing of little 

worth. 

Naturally, every age thinks that all ages before it were prejudiced, and today we think this more than 

ever and are just as wrong as all previous ages that thought so. 

Metaphysical assertions, however, are statements of the psyche, and are therefore psychological. ... 

Whenever the Westerner hears the word “psychological,” it always sounds to him like “only 

psychological.” 

We are so captivated by and entangled in our subjective consciousness that we have forgotten the 

age-old fact that God speaks chiefly through dreams and visions. 

The unconscious is not just evil by nature, it is also the source of the highest good: not only dark but 

also light, not only bestial, semihuman, and demonic but superhuman, spiritual, and, in the classical 

sense of the word, "divine." 

We are living in what the Greeks called the right time for a "metamorphosis of the gods," i.e. of the 

fundamental principles and symbols. This peculiarity of our time, which is certainly not of our 

conscious choosing, is the expression of the unconscious man within us who is changing. Coming 

generations will have to take account of this momentous transformation if humanity is not to destroy 

itself through the might of its own technology and science. 

If there is anything that we wish to change in the child, we should first examine it and see whether it 

is not something that could better be changed in ourselves. 

Where love rules, there is no will to power; and where power predominates, there love is lacking. The 

one is the shadow of the other. 

People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own souls.  

The conscious mind allows itself to be trained like a parrot, but the unconscious does not. 

Any theory based on experience is necessarily statistical; that is to say, it formulates an ideal average 

which abolishes all exceptions at either end of the scale and replaces them by an abstract mean. The 

statistical method shows the facts in the light of the ideal average but does not give us a picture of 

their empirical reality. While reflecting an indisputable aspect of reality, it can falsify the actual truth 

in a most misleading way. 



163 
 

Dragon Warrior 

İyi hikâye yazmak: 

“Özdeşleşilecek karakterler yaratmak. Karakterin yapacaklarının tahmin edilmesine sebep olacak 

foreshadowing (bir hikâyede ilerde olacak herhangi bir olayı yazarın önceden küçük ipuçlarıyla 

belirtmesi) teknikleriyle izleyicinin kendi önsezisinin aynı sonuçlara karakterden önce vardığını 

hissettirmek yoluyla da olsa, karakterin tercihlerinin, o karakteri benimseyen seyircinin kendi vardığı, 

varacağı sonuçlar olduğuna inandırmak. Yönlendirmek. 

Çağın erkeğinin sahip olduğunu düşündüğü özelliklerin dünyayı kurtardığı hikâyeler yazmak. Çağın 

kadınının hayalini kurduğu özelliklerin başkalarının, özellikle de erkeklerin başaramadığı şeyleri 

başardığı hikâyeler yazmak. 

Çağın erkeklerinin sahip olduğu ve kadınlarının fantezisini kurduğu ama çağın erkeklerinin dışa 

vurmadığı özelliklerle dünyanın kurtarıldığı hikâyeler. Yanında da üstteki ikisine daha çok uyacak 

şekilde özelleşmiş yan karakterler. 

Din veya sanat kitabı.” 

Kimle özdeşleştin yine? Buddha? Neo? Morrison? Lucas? Einstein? Farazi? Mevlana? 

Well… Identification is a bitch.  

This is you, and it’s beautiful: 

 

(Şimdi buraya ayna koymak lazımdı ama teknik sıkıntılardan dolayı yapamıyorum. Ama Kung Fu 

Panda’da ve bin eserde yaptılar zaten.) “To be yourself is all that you can do” Audioslave.  

Listen to your core. Trust the snake, don’t fear it, ride the snake. (Go figure out the anagram) 

Sevgiler.  



164 
 

İŞİK, ODAKLANMA, İ LHAM 

Hayatımda mükemmelliği aradığım dönemim oldu. Mükemmele ulaşamayacağımı, onun bir ideal 

olduğunu kabullenip, kendi tabiatımı kabullenip, o idealin yolunda olabileceğimin en iyisine ulaşmayı 

aradığım dönemim oldu. Acıdan kurtulmayı, mutluluğu aradığım bir dönemim oldu. Ardından bu üçü 

kesişti, üç yol birleşti. Doğru veya mükemmel olanı aramanın, ışığı aramanın değil, mutluluğu 

aramanın ışığı bana getirdiği anları yakaladığım inancımı buldum. “Nihai en büyük gerçek” olması 

gerekmiyor, başkası için doğru olması gerekmiyor, benim yolum çünkü benim ruhuma hitap ediyor. 

Çünkü sezgilerimin en güçlü olduğu anlar içimdeki özümün kendi mutsuzluğu ile içe dönük olmadığı, 

dışarısı ile ilgilendiği anlar. En mutlu olduğum yolda olmanın sonucu, ilham ve intuition.  Varacağı yer 

gitmek istediğim yer, olmak istediğim şey olduğu için değil, yürünen yol olduğum ve olmayı sevdiğim 

yol olduğu için. Bu fikir de ayrı bir illüzyon olsa bile yine bana hizmet edebileceği için (ilerleyen 

bölümlerde bu konuda ayrıntılı açıklama yapılacak). 

Bazı konularda zıt olduğunuz ama sevdiğiniz insanlar da size ilham verebilirler (Teşekkürler Fatih). 

Herkes kendi yolunu yazmakla sorumludur. İnsanın yürüdüğü yol sebebi ne olursa olsun ne olursa 

olsun kendi seçimidir. Aydınlanma, odaklanma, ilham alma. Vuku bulma sırası ise tam tersi. 

Her şeyde mükemmel olmak istediği için Buddha olmak isteyen insanın motivasyonuyla hareket 

etmek değil, sevdiği bir yolu olmak ve ucunda Buddha’nın kendini size göstermesi. Kendini bildiği için 

yolunu bilmek, mutlu olmak için bu yolda yürümek, tabiatını mutlu eden yolda yürüyünce herkesin 

aynı yere çıkması. 

 

Sufizm: 71 

Yeniden doğuş sanatı, bir kimsenin doğallığını yeniden kazanma sürecidir.  

Cennetteki insana dönüş yolculuğu. 

Sufiler maddeyi hayal olarak değil de, gölge ve vehim olarak görürler:  hakiki varlık ve izafi varlık 

“Our shadows taller than our soul.” 

(Stairway to heaven, Led Zeppelin)  

                                                             
71 http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=sufizm 
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Inspiration helps me see the beauty that isn't there for the "I" to see. 

My ego is a animist shamanist. An animist like the existentialist, the zen buddhist and the sufi, a 

shamanist like the native american and the hippie. 

A believer in the universe, meaning I believe the universe tends to unfold as it should. A believer in 

his core. That’s what works with my core.  

My core is... it just is. As the universe is. 

 

72 

Empty your mind. Defining "the core" would reduce it to a concept and take us back to the ego. 

Once you define yourself by being something, you reduce yourself to that. 

2-4 yaşında "dil" öğrenince dilini unuttuğun, makine kodu, en saf halin 

 Kelime ile ifade edilmesi zor olan 

 Bilinç dışı, hayal gücü 

Rüyaların kaynağı  -  Kabusların kaynağı  (fear  stress  delusions) 

İlhamın kaynağı    -  Yanılgının kaynağı  (identification  projection  delusions) 

Fear is the mind killer. Identification is a bitch. 

                                                             
72 http://heartsteps.org/the-buddhist-sufi/ 
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Yargi ile pattern analizi egilimi arasinda, duygu ile mantik arasinda, sol beyin ile sag beyin arasinda, 

frontal cortex ile orta beyin arasinda, uclarin arasindaki denge arayisi. 

∞ : sadece sonsuz döngü anlamında, grafik şekli kişiye ve döneme göre değişir. 

0'dan geçiş : rebirth 

Inspiration: Üçüncü boyut. Sıfırda dik.  

Diğer noktalarda peşin hükümlü (biassed)  biassed error (sistematik hata) 

 

 emptiness  free your mind 

0: middle way, nirvana, nefs-i safiyye 
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nefs-i safiyye: Nefs mertebelerinin ne üst noktası. Artık O'na kavuşulmuştur. Devir tamamlanmıştır.73 

Kaçıncı âdemin evladındanız 

Kaçıncı âlemin bünyadındanız 

Kaçıncı fırkanın efradındanız 

Anlatamam kaç dirildim kimbilir. 

Yeni doğmuş bebeğin içinde bulunduğu tam saflık derecesi. İnsanlar sonradan bunu kaybeder. Çok az 

insan ilerki yaşamında birçok merhaleler geçirdikten sonra yeniden yeni doğmuş gibi olur. Bu insanlar 

da 400 milyon sperm içinde yumurtaya tek ulaşan tek (ya da birkaç) sperm gibi diğerlerinin varlık 

nedeni olur. Yaşamı devam ettirir. 

Form is empty 

Emptiness is form 

 

No eye, no ear, no nose. 

No Jesse, no Lama! 

No you! 

No death and no fear! 

No old age in death. 

No end to old age in death. 

No suffering. 

No "cause of"... or "end to"... suffering. 

No path. 

No wisdom. 

And no gain. 

No gain. 

Thus bodhisattvas lived... 

in perfect understanding 

with no hindrance of mind. 

No hindrance, 

therefore, no fear. 

Far beyond deluded thoughts. 

This is Nirvana. 

(Little Buddha) 

 

Bu sabit kalınmaya çalışılacak, kovalanacak bir nokta değil. Bu yakalayabilecek hale gelindiği için 

mutlu olunacak bir hal. Yakalamadığın farkında olduğun anlarda da pusulanın ibresinin ne yöne yatık 

olduğunun farkına varıp buna gülebiliyorsan, tekrar o hal sana gelecek. Kendini bilme yolunda 

gülerek geçen her gün mutluluktur.  

                                                             
73 http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=nefs-i+safiyye 
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Ne tarafa dönersem döneyim yüzünü görüyorum hep her yerde sen, 

Sırrını bilemediğim bir çekim var beni kıskıvrak ele geçiren. 

(Hadise, Deli Oğlan; sözler: Sezen Aksu - Minik Serçe) 

Eğer bir Tanrı varsa ve ölümsüzse yaşlanmıyor olmalı. Bir yüzü varsa bebek gibi olmalı. 

et vice versâ 

74 

Tanrı ölümsüzdür. Yeni doğmuş saf bebek ölümü bilmeyendir. Nefs-i saffiye.  

Evrenin matematiği ile doğmuş ve evrenin ritmi ile değişecek olandır. Evrendir, ruhtur, Tanrıdır. 

“If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite.” 

William Blake 

“LSD, cleansing the doors of perception since 1938.” 

Dance to the beat of the universe baby. “Ne vas pas plus vite que la musique.” 

Lokman Hekim’in ölüme bulduğu ilaç cannabis içermiyorsa ben de ne olayım. İnsanı kanser eden, 

ölüm ve kaybetmeye takılmış ego’yu, kaygıları, endişeleri uyutup özünü bulmak. 

“Cannabis is the answer. I don’t remember the question.” 

(Tamam, bunu rakı için de diyorlardı) 

Bu animist & shamanist bakış açısı, hayatta her şeyden zevk almayı yanında getiriyor. Taze nane 

yemek onun özündeki ferahlığını size katması hissini yaşatıyor. Isırdığınız deveci armudunun suyunu 

emerken, onun özünün sizle birleştiğini hissederseniz aklınızdan şunlar geçiyor: Ağaç annesi 

topraktan topladığı özü ve toprağın yağmurdan topladığı suyu ona depoladı, güneş babası yanağını 

kızarttı, rüzgârlar okşadı. Ağaç bize ve hayvanlara meyvesini sundu ki güneşten enerji toplamak için 

açılan yaprakları sağlam kalsın. Bu onun bize armağanı. Bizim için yağmurdan, topraktan, rüzgârdan 

ve güneşten enerji ve hayat topladı. Su, toprak, hava, ateş. Bu yediğim en lezzetli armut. 

“Look beyond the flesh” (Matrix Revolutions) 

  

                                                             
74 The Matrix Revolutions, 2003 
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“Bana ne, ben daha mükemmel şekilli bir armut istiyorum çünkü ben buna değerim!” 

Mükemmel olmayanın sevilmeyeceği korkusu ile ortaya çıkan mükemmeliyetçilik mutluluğun önünde 

engel, bunu başkalarına yaymak değil, bundan sıyrılmak gerek. 

Ama 

Öğrendikçe değişmek, mutlu olmana ve mutlu etmene engel olan takıntı ve yanılsamalardan 

kurtulmak ise mükemmellik değil, mutluluk ve uyum arayanın doğal olarak yapacağı. 

Bu ikincisini yapmaya çalışırken ötekine dönüşmek de iyi-kötü, doğru-yanlış şeklinde ikiliklere 

götüren korku ve yargı ile oluyor. O da genelde iyi-doğru olmayanın sevilmeyeceği, kabilede sağ 

kalamayacağı korkusundan kaynaklanıyor. Bu da kökü 2-4 yaşın öncesinde yaşananlara dayandığı için 

hatırlamak mümkün bile olmayan olayların sonucu terkedilme korkusu, reddedilmişlik hissi, 

yetersizlik hissine bağlı oluyor. Her bebek tek başına kaldığı için ölebileceğini hissediyor. Bu korku 

yargıyı doğuruyor, doğru - iyi olanı yaparsa sağ kalacağı ve sevileceği inancı, “illusion of control”. Bu 

da insanı 2-4 yaşında doğan egoya, korku ve yargı ile doğan yanılsamalara götürüyor. Sürekli kendini 

sorgulayıp yargılamak ve kendine güvensizlik bunun doğal bir uzantısı. Güç arayışı ve ego da. 

Bundan sıyrılıp özüne dönmek, kendini mutlu etmek, kendine saygı göstermek sevdiklerini mutlu 

etmek için şart. Çünkü mutlu olmayan bir insan başkasını da mutlu edemiyor. 

Sevilme ihtiyacı vücut olgunlaşınca artık sadece sağ kalma arayışına bağlı değil, serotonin, oxytocin, 

phenylethylamine, endorphins, dopamine için ölüyoruz (craving it). Çünkü insan sosyal bir hayvan, 

yine temelinde sağ kalmak için diğerlerine ihtiyacı olmaya bağlanıyor. Ama bu sevilmeye ihtiyacımız 

olduğunu değiştirmiyor. Yapımız böyle, insanız, sebebi ne olursa olsun sevilmeye ihtiyaç duyuyoruz. 

Yaşamımızın devamlılığını sağlayacak koşulları sağlayıp bir kenara fındıkları yığarak ve etrafımıza kale 

duvarları örerek pek de mutlu olamıyoruz. O yüzden kale duvarları içinde bir eşe ihtiyaç duyuyoruz. 

Bu terkedilme korkusunu uyandırıyor ve kendi kendini gerçek kılan bir kehanet haline getiriyor.  

∞ Mükemmel olmayanın sevilmeyeceği korkusu ile ortaya çıkan mükemmeliyetçilik mutluluğun 

önünde engel, bunu başkalarına yaymak değil, bundan sıyrılmak gerek. 

Öğrendikçe değişmek, mutlu olmana ve mutlu etmene engel olan takıntı ve yanılsamalardan 

kurtulmak ise mükemmellik değil, mutluluk ve uyum arayanın doğal olarak yapacağı. ∞ 

Zinciri kıran: Korku ve yargı yerine sevgi ve espri anlayışı. Önce kendinden başlayarak. 

Zekâ şüphe ile çalışıyor, hayal gücü ise en iyi eserlerini şüpheden serbest kaldığında veriyor. 

İnsandaki ikiliği doğuran bu. 

“Bildiğin her şeyi unutmak” ile kastedilen parmağını prize sokunca elektrik çarpacağı, arkadaşını 

itersen düşüp kafasını patlatacağı değil. Duygusal geçmişten, geçmişin olaylarının yarattığı duygusal 

etkilerden, onun yarattığı ben tanımından, özdeşleşmelerden ve her deneyimi ve kişiyi o ben 

tanımından yola çıkarak etiketlemekten bahsediliyor.  

Hiç bir şeyi bilmeyen güçsüz bir çocuk olarak verilen aşırı tepkilerin, duyulan aşırı korkuların, bugünkü 

tetikleyenlerle yeniden ortaya çıkmaması için gereken: o zaman korktuğunuza bugün gülebilmek. 

Bunun getirdiği sonuç duygusal dünyası bebek kadar saf, sezgileri, içgüdüleri hayvan kadar kuvvetli, 

bilgisi ise yetişkin insan düzeyinde olmak. Sonuç, amaç değil. Amaç bu olursa (korku kaynaklı kontrol 

arayışı ile) aradaki adımı atladığınız için kuyruğunuzu kovalayıp durursunuz. 
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For me, 

 Samsara represents different stages of life experienced during ones lifetime, 

 Karma represents causality, 

 Rebirth represents the reincarnation of the ego. 

 

One might argue that it's not what Buddha's teachings mean. It's what they mean to me. I think 

some things got lost in the translation, and others were very hard to express with language, 

especially 2500 years ago. 

 

Zen Buddhism emphasizes the attainment of enlightenment and the personal expression of direct 

insight in the Buddhist teachings. It de-emphasizes mere knowledge of sutras and doctrine and 

favors direct understanding through zazen. Zazen is the meditative discipline practitioners perform 

to calm the body and the mind, and be able to concentrate enough to experience insight into the 

nature of existence and thereby gain enlightenment. 

 

Bir sonraki sayfa için ön bilgi: Maslow's hierarchy of human needs (1943) 
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Huzura ulaşmak için, aşağıdan yukarı: 

Muladhara chakra:  Önce g.tü sağlama alacan arkadaş (fiziksel acı). Tuvaletini de tutmayacaksın. 

Gaz yapıyor. Ayrıca becerene burada öyle bir şey var ki... Neyse. 

Swadhisthana chakra:  Sevişmeden olmaz, yaratıcılığın kaynağı. Bir de duş al, koku var. 

Manipura chakra:  Hele karnın da bi doyacak. Midenin sesine kulak ver. Enerjinin kaynağı. 

Anahata chakra:  Bir rahat nefes al. Çek bi fırt. Ortama güven. 

Vishuddha chakra:  Nihayet ağzın laf yapmaya başlıyor. Self-expression. Kendini ifade edememek 

depresyon ve ölümlerden ölüm, ifade etmek ise üzüntülerden bile bilgelik çıkarmayı sağlıyor. 

Ajna chakra:   Third eye. Bu aşamada zihin gözümüz açılıyor. Farkındalık simgelere, 

resimlere, pattern'lere dönüşerek saklanıyor. İlham gözümüzün önüne gelen resimlere dönüşüyor. 

Sahastrara chakra:  Son aşamada kendini bileceksin, kendini bulacaksın. Ruh sağlığı. Denge. 

Büzük büzük atıyor musun (güvenlik), beğenilmemek, sevilmemekten ve yalnızlıktan mı korkuyorsun 

(eş), aç kalacağım diye mi korkuyorsun (tokluk), bir rahat nefes alacak hale gelememişsin daha. 

Onları hallet, o zamana kadar ağzından çıkan laf kendini doğru ifade bile olmayacak. Ancak o zaman 

doğru düzgün konuşabilir hale geleceksin. Doğru düzgün konuşacak adam mı yok? Terapiye git. Zihin 

gözünde kötü görüntüler mi görüyorsun. Demek ki ondan önceki chakra'larla ilgili bir sorun var. 

Her din, doktrin, ekol, hoca chakraların yerinin, sırasının, işlevinin, etkisinin tanımını farklı yapabilir, 

önemli olan o değil. Dahiane olan şu, aşkla ilgili chakra şurada, şuna etki ediyor, bilmemne ile ilgili 

chakra burada dedikten sonra nerede yoğunlaşma hissediyorsun dediğinde egosunun dile getirmekte 

zorlandığını hayal gücü hissettiriyor ve ağzından derdini almanın ve kendisine de itiraf ettirmenin, 

farkındalık sağlamanın, böylece rahatlamayı sağlamanın ilk adımı atılıyor. Sonra terapiye geçiliyor. 

Sorun sadece kendine güvende ise, guru “oradaki enerji tıkanıklığını açtım, git senin işin hallolacak” 

dediğinde karşıdakini ikna edecek kadar telkin yeteneğine sahipse, yine chakraları açmış oluyor.  
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Believing makes “it” work. “It” is you. Even mathematical problems have imaginary solutions. 

 

 

Kabul etmiyorum. Şüpheciliğin neferiyim! 

Ben de kabul etmiyorum. Bizim hoca da böyle anlatmadı. 

İçindeki ikiliğin yarattığı med-cezirlerle acı çekenin çekilebileceği yollardan biri, bir tarafını öldürmüş 

olan vampir'ler. Bir tarafını öldürmüş, güçlü ama başkalarının hayat enerjisini emerek yaşamaya 

mahkûm olmuş insanlar (Interview with the vampire). Gülümse, evrenin ritmiyle bulur kendini, 

dokunma boşuna  “Hani beraber kurtulacaktık, niye soktun”. “Ama ben akrebim”. 

Burada çok önemli bir ders var. Aptalca gözüken şeylere inanmak zekâyı aşan sonuçlar verebiliyor. 

Problemini kendine bile itiraf edemeyen bireyin “şu bölge cinsel sorunların sonuçları ile ilişkili” 

denildikten sonra orada bir enerji birikmesi hissetmesi, fiziksel gerçeklik algısına varan bir hayal gücü, 

Freddy'nin duvardan çıkmaya çalışması gibi adeta (Elm sokağı kâbusu).  

 

“Ama gerçek değil”. Ama gerçeği işaret ediyor, akıl susarken.  

Use your illusions (Axl Rose). Lose your illusions (Axl Rose).  

Pozitif sonucu olan pozitif bir yanılsama mantığı aşacak derecede akıllıcadır. Dinin temeli. Yaratıcılığın 

temeli. Deha için deliliğe yaklaşıp dönmenin sebebi. To insanity... and beyond!  
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(Cihan Ceylan, Uykusuz) 

 

(HBO, Larry David, Curb Your Enthusiasm) 
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Nasıl ekonomistler arasında farklı ekoller varsa ama hepsi ekonominin temel prensiplerinde 

anlaşıyorlarsa ve kendilerine ekonomist diyorlarsa, Budizm'in de farklı ekolleri var. Bunları aynı 

ağacın farklı açılar ile ilerlemeye çalışan dalları olarak görmek mümkün. Bunlar arasında Zen Budizmi 

özellikle ilgi çekici.  

Zen diğer Budist okulların arasından aydınlanma amacıyla yapılan meditasyona verdiği önemle ayırt 

edilir. Diğer Budist okulların pek çoğundan farklı olarak, Zen kutsal metinlere ve metafizik konularda 

konuşmalara bel bağlanmaması gerektiğini iddia eder. Çünkü bunlar uygulayıcıyı, kendi içinde Buda-

doğasını doğrudan sezgisel olarak kavramaya çalışmak yerine, dışsal bir cevap arayışına yöneltir. 

Vurguladığı, Buda’nın öğrettiği uyanışı, okuduğu veya duyduğu her hangi bir kelimeyle değil, 

meditasyon uygulaması yoluyla elde etmiş olduğudur; dolayısıyla diğerleri de öncelikle meditasyon 

yoluyla Buda’nın kavrayışına ulaşabilir. 

Tibet Budizm'i de özellikle ilgi çekici. 14. Dalai Lama'nın batıya ve bilime yaklaşımı Budizm'in neden 

ilgi çekici olduğu hakkında fikir verebilir. Astrolojide batının çok daha ileri olduğunu gören Dalai Lama 

"Mount Meru" gibi efsanelerin bir inandırıcılığı olmadığından ve bunlara inancı olmadığından söz 

etmekte sakınca görmez. Attachment’ı algının bozulmasına sebep olarak gören bir inanç olarak 

Budizm’de inançlara da sıkı sıkıya bağlılık olmaması gerektiğini, bilim aksini ispatlarsa inançların 

değişmesi gerektiğini söyler. Budizm yaşayan, değişen, gereksiz/faydasız/yanlış olanı atan, faydalı 

olanı alan bir felsefedir. 

 

 

Farklı dalların birleştiği kök, dört yüce gerçek (four noble truths) inancıdır.  

Four Noble Truths (wikipedia) 

1. Dukkha. The truth of dukkha (suffering, anxiety, dissatisfaction) 

2. Samudaya. The truth of the origin of dukkha 

3. Nirodha. The truth of the cessation of dukkha 

4. Noble Eightfold Path. The truth of the path leading to the cessation of dukkha 
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1. Dukkha. The first noble truth is the truth of dukkha. The Pali term dukkha (Sanskrit: duhkha) is 

typically translated as "suffering", but the term dukkha has a much broader meaning than the typical 

use of the word "suffering". Dukkha suggests a basic dissatifaction pervading all forms of life, due to 

the fact that all forms of life are impermanent and constantly changing. Dukkha indicates a lack of 

satisfaction, a sense that things never measure up to our expectations or standards. 

 

2. Samudaya. The second noble truth is the truth of the origin of dukkha. Within the context of the 

four noble truths, the origin (Pali: samudaya) of dukkha is commonly explained as craving (Pali: 

tanha) conditioned by ignorance (Pali: avijja). This craving runs on three channels: 

Craving for sense-pleasures (kama-tanha): this is craving for sense objects which provide pleasant 

feeling, or craving for sensory pleasures. 

Craving to be (bhava-tanha): this is craving to be something, to unite with an experience. This 

includes craving to be solid and ongoing, to be a being that has a past and a future, and craving to 

prevail and dominate over others. 

Craving not to be (vibhava-tanha): this is craving to not experience the world, and to be nothing; a 

wish to be separated from painful feelings 

Ignorance (Pali: avijja) can be defined as ignorance of the meaning and implication of the four noble 

truths. On a deeper level, it refers to a misunderstanding of the nature of the self and reality. 

Another common explanation presents the cause of dukkha as disturbing emotions (Sanskrit: kleshas) 

rooted in ignorance (Sanskrit: avidya). In this context, it is common to identify three root disturbing 

emotions, called the three poisons, as the root cause of suffering or dukkha. These three poisons are: 

Ignorance (Sanskrit: avidya or moha): misunderstanding of the nature of reality; bewilderment. 

Attachment (Sanskrit: raga): attachment to pleasurable experiences. 

Aversion (Sanskrit: dvesha): a fear of getting what we don't want, or not getting what we do want 

 

3. Nirodha. The third Noble Truth is the truth of the cessation of dukkha. Cessation (Pali: nirodha) 

refers to the cessation of suffering and the causes of suffering. It is 

the cessation of all the unsatisfactory experiences and their causes in such a way that they can no 

longer occur again. It's the removal, the final absence, the cessation of those things, their non-

arising." 

Cessation is the goal of one's spiritual practice in the Buddhist tradition. According to the Buddhist 

point of view, once we have developed a genuine understanding of the causes of suffering, such as 

craving (tanha) and ignorance (avijja), then we can completely eradicate these causes and thus be 

free from suffering. 

Cessation is often equated with nirvana (Sanskrit; Pali nibbana), which can be described as the state 

of being in cessation or the event or process of the cessation. A temporary state of nirvana can be 

said to occur whenever the causes of suffering (e.g. craving) have ceased in our mind. 

Joseph Goldstein explains: 

Ajahn Buddhadasa, a well-known Thai master of the last century, said that when village people in 

India were cooking rice and waiting for it to cool, they might remark, "Wait a little for the rice to 
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become nibbana". So here, nibbana means the cool state of mind, free from the fires of the 

defilements. As Ajahn Buddhadasa remarked, "The cooler the mind, the more Nibbana in that 

moment". We can notice for ourselves relative states of coolness in our own minds as we go through 

the day 

4. Noble Eightfold Path. Fourth truth: path to the cessation of dukkha 

The fourth noble truth is the path to the cessation of dukkha. This path is called the Noble Eightfold 

Path, and it is considered to be the essence of Buddhist practice. The eightfold path consists of: Right 

Understanding, Right Thought, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right 

Mindfulness, and Right Concentration. 

While the first three truths are primarily concerned with understanding the nature of dukkha 

(suffering, anxiety, stress) and its causes, the fourth truth presents a practical method for overcoming 

dukkha. The path consists of a set of eight interconnected factors or conditions, that when developed 

together, lead to the cessation of dukkha. Ajahn Sucitto describes the path as "a mandala of 

interconnected factors that support and moderate each other." 

Thus, the eight items of the path are not to be understood as stages, in which each stage is 

completed before moving on to the next. Rather, they are to be understood as eight significant 

dimensions of one's behaviour—mental, spoken, and bodily—that operate in dependence on one 

another; taken together, they define a complete path, or way of living. 

Experiential knowledge 

In the Buddhist tradition, the four noble truths, and Buddhist philosophy in general, are understood 

to be based on the personal experience of the Buddha. This understanding is implied in the term 

"noble truths," which is a translation of the Pali terms ariya sacca (Sanskrit: arya satya). The Pali 

term sacca means "truth" and "real" or "actual thing." In this context, contemporary Buddhist scholar 

Rupert Gethin explains that the four noble truths are not asserted as propositional truths or creeds; 

rather, they are understood as "true things" or "realities" that the Buddha experienced. 

Contemporary Buddhist teacher Thanissaro Bhikkhu emphasizes the same point, noting that the Four 

Noble Truths are best understood as categories of experience, rather than as beliefs. Thanissaro 

Bhikkhu writes: 

These four truths are best understood, not as beliefs, but as categories of experience. They offer an 

alternative to the ordinary way we categorize what we can know and describe–[we ordinarily 

categorize things] in terms of me/not me, and being/not being. These ordinary categories create 

trouble, for the attempt to maintain full being for one's sense of "me" is a stressful effort doomed to 

failure, in that all of the components of that "me" are inconstant, stressful, and thus not worthy of 

identifying as "me" or "mine". The study of the four noble truths is aimed first at understanding these 

four categories, and then at applying them to experience so that one may act properly toward each 

of the categories and thus attain the highest, most total happiness possible. 

The Tibetan Buddhist lama Chögyam Trungpa emphasizes that cessation is a personal experience. 

Chögyam Trungpa explains: 

The truth of cessation is a personal discovery. It is not mystical and does not have any connotations 

of religion or psychology. It is simply your experience... It is like experiencing instantaneous good 

health: you have no cold, no flu, no aches, and no pains in your body. You feel perfectly well, 

absolutely refreshed and wakeful! Such an experience is possible.  
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Biraz incelendiğinde Budizm'in temeli olan dört yüce gerçeğin psikoloji, felsefe ve etik üzerine kurulu 

olduğu, insan yapısının kaçınılmaz olarak getirdiği sonuçlardan özgürlüğü hedefleyen bir yol çizme 

amacında olduğu görülebilir.  

Dördüncü yüce gerçek olarak adlandırılan "Noble Eightfold Path", her ekolün farklı tanımladığı, farklı 

uyguladığı bir kavram. İncelendiğinde aşağı yukarı tüm dinlerde veya etik davranış tanımlarında yer 

alan ortak kavramları içeriyor. Bunların yanı sıra sebep-sonuç, etki-tepki ilişkisi ile karma inancını 

açıklıyor. "Three marks of existence"ı tanımlıyor: impermanence (anicca); suffering or 

unsatisfactoriness (dukkha); non-self (anattā). Bunların olduğu limana Samsara, huzur bulunan diğer 

limana Nirvana adını veriyor. Oraya ulaşmak için izlenen yolda meditasyon ve mindfulness'ın altını 

çiziyor. Metafizik ve batıl inançlardan bağımsız, özünü tanımak ve uyum yolunda ilerlemek için 

çizilmiş bir genel tanım; kişisel deneyimin, kişiye göre izlenmesi gereken yolun, yöntemin farklılıklar 

göstereceğini kabul eden, meditasyon ile elde edilen farkındalığa önem veren ve meditasyon için 

uygun yöntemin de kişiye göre değişebileceğini kabul eden bir inanç. 

Meditasyonda elde edilen algı şeklini, farkındalığı ve onların getirdiği aydınlanmaları yaşamaya sebep 

olan kendi kişisel deneyimi bulmak, bu deneyimin kişinin hayatının ne kadar önemli bir parçası 

olduğunu kabul etmek ve buna zaman ayırmak, insanın uyumu yakaladığı ruh hali, state of mind’ın 

kendini gerçek kılması için elzem. 
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My spider sense is tingling   

 
75 

Obsessive - compulsive disorder (OCD): obsessive, distressing, intrusive thoughts and related 

compulsions which attempt to neutralize the obsessions. 

narcissism     ∞  compulsive self destructive behaviour 

savior syndrome    ∞  self hate  

Hayal gücü ile şüpheci zekâ arasında gidip gelen her insanda bu iki taraf da biraz var. OCD ise uç bir 

durum, takıntı ve dürtülerin bireyin kontrolünden çıkması ve abartılı hale gelmesi. Bizim nesilde 

“With great power comes great responsibility” diyerek Örümcek-Adam’ın yazarı Stan Lee'nin 

tutuşturduklarını, Star Wars'da babasına “I know there is still good in you” dedirttiği Luke ile Lucas 

harlayınca... Neyse, 5000 yıldır aynı hikâyeleri yazıyorlar zaten. Bakınca kendisini görmeyene etkisi 

yoktu, demek ki destiny idi. İçine yanılsama, kendini arama, aydınlanma teması koyunca compulsive 

tarafa hitap ediyor, kahramanlık, mesih teması koyunca obsessive tarafa hitap ediyor. Güzel formül.  

İnsana yabancılaşmayı farklı olmak olarak görmeye veya kabul etmeye ihtiyaç duymak. Kendine 

yabancılaşmış halini kabul etmek için. “People fake a lot of human interactions, but I feel like I fake 

them all, and I fake them very well. That's my burden, I guess.” (Dexter) 

Dexter sonunda babasını öldürürse ve onun kanının içinde yeniden doğarsa hiç şaşırmam. Bir diğer 

muhtemel son da tam değişmişken kendisi gibi birinin masasında kendini bulması olur. 

 “Time does not change us. It just unfolds us.” (Max Frisch) 

                                                             
75 http://www.evanshaner.com/2010/11/my-spider-sense.html (Spider-Man, Marvel Comics, Disney) 
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“Namaste” works both ways 

I was always right, yet I was always wrong. 

Do what you want, do the opposite, Amen. (Dylan Ware) 

“Kimle özdeşleştin yine? Buddha? Neo? Morrison? Lucas? Einstein? Farazi? Mevlana? Well… 

Identification is a bitch.“ Neden yine "identification is a bitch"? Çünkü kendini İsa ile, Buddha ile, 

Einstein ile özdeşleştirip “ermiş”, “derviş” olduğunu sanan karşısındakine "compassion" ile 

yaklaştığında onun acısına son vermek istiyor ve kendisini bunu yapabilecek mertebede sanıyor. 

Fakat ya karşıya kendisini veya bir sevdiğini project ediyor, ya karşıdakini anlayamıyor, ya da 

karşıdakini anlamaya çalışırken sürekli sorguluyor, reddedilmiş hissettiriyor, egosuna kömür atıyor, 

ona acı veren anıları gündemine getirip belki hazır olmadığı halde, yanlış zamanda, yıpratıcı bir beyin 

kimyasına sürüklüyor. Sen kendini Buddha, İsa, Mevlana ile özdeşleştirmekten sıyrılamamışsın, 

karşıdakini rolünden kurtarmaya çalışıyorsun. Kuzu (lamp) olmayı bilmekle kastedilen bu, kendini 

çoban (shephard) sanmamak. 

“Whatever get you through the night… Is alright alright 

Do it wrong, do it wrong, do it right… Alright alright” 

(Whatever get you through the night, John Lennon) 

Bırak ihtiyacı olduğuna karar verip giderse bu konuda kalifiye ve tarafsız biri yardımcı olsun, halinden 

memnunsa da arkadaşlığının tadını çıkar. Duyduğun “compassion” sonucu değişip daha mutlu 

olmasını sağlamaya çalışıyorsun ama her yeniden doğum bir ölümü, bir depresyonu, bir krizi 

gerektiriyor ve başkasının bunu yaşaması için en doğru zamana sen karar veremezsin. 

“I'm the hero of the story. Don't need to be saved.” (Regina Spektor, Hero) 

Din, yol, seni mutlu ve huzurlu kılan, dengeli yapan şey. İnsan kendi yolunu, kendi dinini 

dogmalaştırınca, başkasına yardımcı olmak gibi iyi bir niyetle de yola çıksa zulmeder hale geliyor.  

“But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood”  

(Animals) 

Saygı göster. “Namaste” ve “Whatever Works” herkes için geçerli. Senin mutlu ve huzurlu olmanı 

sağlayan "yol" ile başkasınınki farklı olabilir ve sen bunu hiç anlamayabilirsin. Seni mutlu etmeyecek 

bir yolda diye onu kurtarmaya çalışma. 

“We’re one, but we’re not the same.” (No. 2) (Pardon… U2) 

Onu tanıdığına ve onu mutlu edecek yolu bildiğine inanıyorsan ve bu bir yanılsamadan ibaret değilse 

bile o bu yolu kendisi bulmadan o yol onu mutlu etmeyecek. 

If knowledge comes from experience, 

And there is no good or bad, right or wrong, but just experience, 

Just shut the fuck up and let your loved ones enjoy the ride, 

However bumpy their roads may be. 

Kor  
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76 

Yemişim ışığı. Su çok güzel, gelsene. 

"All I need is some tasty waves a cool buzz and I'm fine." 

(Fast Times at Ridgemont High, 1982) 

 

 
77 

“I was cured, alright!”  

                                                             
76

 Finding Nemo, 2003, Pixar, Disney 
77 A Clockwork Orange, 1971, Kubrick 
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Cheer up, Brian. 

You know what they say. 

Some things in life are bad. 

They can really make you mad. 

Other things just make you swear and curse. 

When you're chewing on life's gristle 

Don't grumble, give a whistle 

And this'll help things turn out for the best 

And always look on the bright side of life 

Always look on the light side of life 

If life seems jolly rotten, 

There's something you've forgotten 

And that's to laugh and smile and dance and sing 

When you're feeling in the dumps, 

Don't be silly chumps 

Just purse your lips and whistle, that's the thing 

And always look on the bright side of life 

Always look on the bright side of life 

For life is quite absurd, 

And death's the final word 

You must always face the curtain with a bow 
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Forget about your sin 

Give the audience a grin 

Enjoy it, it's your last chance anyhow 

So always look on the bright side of death 

Just before you draw your terminal breath 

Life's a piece of shit 

When you look at it 

Life's a laugh and death's a joke, it's true 

You'll see it's all a show 

People laughing as you go 

Just remember that the last laugh is on you 

And always look on the bright side of life 

Always look on the right side of life 

Come on, Brian. Cheer up. 

Always look on the bright side of life 

Always look on the right side of life 

Worse things happen at sea, you know? 

Always look on the bright side of life 

What have you got to lose? 

You come from nothing. 

You go back to nothing. 

What have you lost? 

Nothing! 

Always look on the right side of life 

Nothing will come from nothing. 

You know what they say? 

Always look on the bright side of life 

Cheer up, you old bugger. 

Give us a grin. There you are. 

(Monty Python's Life of Brian, 1979) 

 

Still need the circle to be complete? Take a look: 

Jesus was a Buddhist Monk (BBC Documentary) 
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WHERE DO WE GO NOW? 

I am an unorthodox alien. Where you don’t see why, I don’t see why not. 

- Reverend Joss, what do you believe? 

+ As a person of faith, I'm bound by a different covenant than Dr. Arroway. But our goal is one and 

the same. The pursuit of truth. I, for one, believe her. 

(Contact, Carl Sagan) 

İlham ile felsefe ve sanatı ve sanatta dinin etkilerini inceleyen halim bundan ilginç bir kitap 

çıkabileceğini düşünüyordu. Nöroloji, psikiyatri ve evrim ile açıklanabilecek ama geçmiş dönem 

insanlarının nöroloji bilmediği için “sağ tarafta sol tarafta kayıt tutan melekler”, psikiyatri bilmediği 

için “şeytanlar, cennet-cehennem” şeklinde yorumladığı şeyler ilgimi çekmişti. Sezgileri, gözlemleri, 

birikimleri ile yazdıklarının bin yıllardır ilham kaynağı olabilmiş kısımlarının insan doğasına ışık tutma 

konusunda bir kıymeti olduğunu ve modern dünyanın biliminin ışığında yorumlanabileceğini 

düşünüyordum. 

 “I believe in God, but not as one thing, not as an old man in the sky. I believe that what people call 

God is something in all of us. I believe that what Jesus and Mohammed and Buddha and all the rest 

said was right. It's just that the translations have gone wrong.”  

(John Lennon) 

Amaç kısmen günce tutmak, kısmen “the pleasure of finding things out” (selam Richard Feynman), 

kısmen kendini tanımak. Sanırım hayattan uzak durup biraz dışarıdan bakmak istedim, tekrar hayatın 

içine dönmeden önce yine hayatın içinde kaybolduğumda kendimi bulabileceğim bir kitapçık istedim. 

- ltem six on the agenda: "The Meaning of Life." Now, Harry, you've had some thoughts on this. 

+ I've had a team working on this over the past few weeks. What we've come up with can be reduced 

to two fundamental concepts. One: people are not wearing enough hats. Two: matter is energy. In 

the universe, there are many energy fields which we cannot normally perceive. Some energies have a 

spiritual source which act upon a person's soul. However, this soul does not exist ab initio as orthodox 

Christianity teaches. lt has to be brought into existence by a process of guided self-observation. 

However, this is rarely achieved owing to man's unique ability to be distracted from spiritual matters 

by everyday trivia. 

- What was that about hats again? 

(Monty Python's The Meaning of Life, 1983) 

“It is important to realize that in physics today, we have no knowledge what energy is. We do not 

have a picture that energy comes in little blobs of a definite amount.”  

(Richard Feynman) 

“Life is what happens to you while you're busy making other plans.” 

(John Lennon) 

“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went 

to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I 

didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.” 

(John Lennon)  
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Kitabın yazımı ilk aldığım notlarla şu şekilde başladı: 

15 Ekm 2010, Cum 13:52 

1. İnsanların, aksini iddia edenler dâhil, doğru olan veya gerçek olanla o kadar ilgilenmediğini 

anlayamadığım için sosyal açıdan engelliyim. Bunu da farkettiğim halde beynimin programlamasını 

değiştiremiyorum, zaman zaman çabalıyorum ama değişemiyorum. Bir şeyi bilmekle anlayabilmek 

ayrı şeyler, o şeyi sindirip kendi düşünce şeklinin bir parçası haline getirebilmek bambaşka bir şey. 

Ben yıllardır “neyin doğru olduğu, neyin gerçek olduğu insanların umurunda değil, hayatı böyle 

yaşayamazsın” düşüncesini bilmekle anlamak arasında takılı kaldım. Söylediğinin yanlış olduğunu ya 

da yalan olduğunu bile bile onu savunan insanları tam olarak anlayamıyorum hala. İnsanları 

anlamıyorum. (Hemen allayıp pullayalım: Doğrucuyum) (Al Bundy'nin yorumu: “I'm a moron”) 

2. Bir şeye odaklandığımda ona gerçekten odaklanırım. Bu hem en iyi özelliğim, hem en kötü 

özelliğim. Bazen o işi pek kimsenin yapamayacağı kadar iyi veya orijinal bir yöntemle yaparım, bazen 

de ben o işe odaklanmışken hayat akar gider, etrafımda insanlar yaşlanır, evlenir, ölür, kaybolur, 

yaptığım işin önemi bile kalmaz ama kafam hala onda olduğu için bırakmayı bilemem. Bırakmayı 

bilmiyorum. (Hemen allayıp pullayalım: vazgeçmem). (Al bundy'nin yorumu: “I'm a loser, not a 

quitter”). 

3. Bazen sevinmeye ve mutlu olmaya zaman ayırmak gerektiğini unutuyorum. Benim için çok sorun 

değil de, etrafımdakiler için kötü oluyor. Bir şeyi başardığımızda “Başardık ulan!” demek yerine 

"okey, şimdi sırada şu var", ya da "keşke şunu da başarsaydık" demem insanların mutluluğunu 

engelliyor. Kendi mutluluğuma çok önem vermeyen bir insan olarak insanları mutlu etmeyi pek 

beceremiyorum, konuya yabancıyım. Olumsuz düşüncelerimi kendime saklamayı beceremiyorum. 

(Hemen allayıp pullayalım: dürüstüm). (Al Bundy'nin yorumu: “I'm a moron”). 

“If A equals success, then the formula is: A = X + Y + Z, X is work. Y is play. Z is keep your mouth shut.” 

Albert Einstein 

15 Ekm 2010, Cum 18:17 

“Beni yetiştirenleri suçlamaya başladım çünkü doğruculuk, dürüstlük, sonuna kadar gitmek küçükten 

öğretilen şeyler” diyenlere katılıyorum. Ama sizi bilmem de ben “annem doğruluk, dürüstlük, 

vazgeçmemek gibi iyi huylara sahipti, bizi de öyle yetiştirdi de insanların mayası bozuk maalesef” 

şeklinde olumlu bir şekilde değil, “annem bana yanlış öğretmiş” şeklinde düşünüyorum. Kendisine bir 

şey demenin anlamı yok tabi, niye boşuna üzeyim. Onu birinci ergenlikte yapıyorduk. O zaman da 

insan pek çok kusurunun aileden geldiğini farkedip onlara karşı bir hırçın oluyor. Şimdi en azından 

kısmen 30 yaş olgunluğu var, bi hırçınlık yok. 

Yanlış yunluş şeyler öğrenmişiz. Dürüstlük hiç de iyi bir şey değil, hiç kimse için iyi değil, karşındaki 

için bile. Doğrunun önemi yok, vazgeçmemek de sadece kendine değil, etrafındakilere de sıkıntı 

veriyor. Önemli olan niyet de değil. Al Bundy veya daha iyisi, Larry David gibi “crooked” bir karakter 

tarafından yetiştirilseydim, yalan söylemenin nezaket olduğunu, doğruculuğun sıkıcılık olduğunu, 

hayatta mutlu olmanın önemli olduğunu, ideallerin ve felsefenin sorunlu insanlar tarafından 

toplumun dikkatini kendi eksiklerinden başka yöne çekmek veya ilgiyi üzerine çekmek için 

uydurulmuş şeyler olduğunu, vazgeçen olmanın kaybeden olmaktan daha iyi olduğunu 

öğrenseymişim hem ben, hem de etrafımdakiler daha mutlu olurmuş.   
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Fight Club'da "We are a generation of men raised by women, I wonder if another woman is what we 

need" diyordu. Laf çok hoşuma gitmişti de tam anlamına vakıf olamamışım o dönemde. Kocasının 

kendisine doğru söyleyip söylemediğini kafaya taktığı için doğruculuk, dürüstlükle kafayı bozmuş, 

inatçı (vazgeçmeyen) kadınlar ve onların çocuğa empoze ettiği bu değerlere crooked olduğu için veya 

elinden bir şey gelmediği için sesini çıkartmayan, “anneni dinle oğlum” diyen erkekler tarafından 

yetiştiriliyoruz, anca 30 yaşında aklımız başımıza geliyor. Bu yaşta aynı değerleri bu defa kendisini 

aldatmamamız için empoze edecek başka bir kadın bana pek doğru bir çözüm gibi gelmiyor. Daha 

ilkinin yarattığı tahribattan kurtulamamışken. 

Üstelik pek iyimser değilim bu konuda. Kusurlarımızı bilsek de onları değiştirebilmek pek mümkün 

olmuyor. Can çıkar huy çıkmaz, insan yedisinde neyse yetmişinde de odur misali. 30 yaşına kadar 

hayatı anlamaya çalışıyorsunuz, hayatı ve farklı insanları, farklı karakterleri tanıdıkça kendinizi 

çözüyorsunuz. Kendinizi tanıma noktasına geliyorsunuz. Müzik dinliyorsunuz, o adamın hayatını 

okuyorsunuz, nasıl bir hayat yaşayan adam nasıl eserler vermiş, film izliyorsunuz veya kitap 

okuyorsunuz, yönetmenin hayatını okuyorsunuz, o yönetmenin, o hayatı yaşayan insanın, diğer 

insanları, hayatı nasıl gördüğünü anlamaya çalışıyorsunuz. Girdi ve çıktı inceleyerek insan denen 

fonksiyonu çözmeye çalışıyorsunuz. Sonra kendi hayatınıza bakıyorsunuz, kendinizin insanları nasıl 

gördüğünüze bakıyorsunuz, nerelerde hata yaptığınızı düşünüyorsunuz, kendinizi daha iyi 

tanıyorsunuz. Ama o noktaya geldiğinizde 30 yaşında oluyorsunuz. Değişmek çok zor oluyor. Çoğu 

huyunuz ya doğuştan beri sizle oluyor, ya el kadar çocukken aile tarafından verilmiş oluyor, ya 

veletken toplum içinde kazanmış oluyorsunuz vs vs. Sonra bi 30 yıl da terapiye gidip “nihayet 

değiştim bebeğim” diyip mezara mı düşeceğiz, bu mudur? Ki 30 yılda da olsa değişileceğine emin 

değilim, sadece hala öyle olunacak ama öyle değilmiş gibi davranılacak gibi geliyor, etrafımdan 

genelde bunu görüyorum. İnsanın sakar olduğunun farkında olması artık bir şeyleri devirmeyeceği 

anlamına gelmiyor. Hatta aman bir şeyleri devirmeyeyim diye diken üstünde geziyorsanız daha da 

tuhaf biri oluyorsunuz.  

Kendiyle barışık olmak biraz da ciddiye almayıp gülebilmekten geçiyor sanırım. İnsan çok ciddiye 

aldığı şeylere de gülebiliyorsa değişmese de daha iyi, daha mutlu bir insan oluyor, etrafındakiler de 

daha mutlu oluyor. Büyümek biraz da ciddiye almamak, önemsememekten geçiyor gibi. Ama 

önemsemeyen insanın önemli bir şeyler yapması mümkün değil. Belki de önemli bir şeyler yapmamız 

bekleniyor olmasaydı daha mutlu insanlar olacaktık. Hop, yine suçlu anne. 30 yaşta da anne 

suçlanmaz ki yahu. Hayır, biz hala önemli bir şeyler yapmak, önemli bir şeyler olmak istiyoruz. O 

yüzden kendi doğrularımıza önem veriyoruz. O yüzden vazgeçmeyi bilmiyoruz. Egomuzun 

kontrolünde yaşıyoruz. I need Yoda, I need Mickey (Rocky'nin antrenörü). İç ses: No, you need 

therapy (Half Baked filmine gönderme).  

Zaten 30 yaş bu yüzden dönüm noktası. Ne olucam falan demeyi bırakıp ne oldum diye bakıyor insan, 

artık daha fazla bir şey olmayacağını düşünmeye başlıyor (gençlik bittiği için) Aha yine Fight Club: 

Man, I see in fight club the strongest and smartest men who've ever lived. I see all this potential, and I see 

squandering. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables; slaves with white collars. 

Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're 

the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War. No Great Depression. 

Our Great War's a spiritual war... our Great Depression is our lives. We've all been raised on television to 

believe that one day we'd all be millionaires, and movie gods, and rock stars. But we won't. And we're 

slowly learning that fact. And we're very, very pissed off. 
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Yani? O zaman vazgeçmek mi lazım? 30 yaşında hayata bakıp, istediğim yere gelmemişim, burada da 

vazgeçmeyi öğrenmenin erdem olduğundan dem vurdum, Bundy gibi hayatta olduğum şeyi 

kabullenmenin erdem olduğu düşünüp daha fazlası için uğraşmaktan vaz mı geçmeliyim. Nooooo!  

"We should go on to the end, we should fight in France, we should fight on the seas and oceans, we 

should fight! With growing confidence and growing strength in the air! We should defend our island, 

whatever the cost may be, we should fight on the beaches, we should fight on the landing grounds, 

we should fight in the fields and in the streets, we should fight in the hills; We should never 

surrender!" dududatudınt dın dududatu dıdıdınt.  

(Iron Maiden, Aces High’ın girişinden, Winston Churchill'in meşhur konuşması) 

Al işte, yine morona bağlayıp Iron Maiden şarkısına getirdim konuyu, tam da aydınlanıp nirvana’ya 

ulaşmak, kendimden vazgeçip ermek üzereydim. Boşuna “mühendis misin?” demiyorlar, 30 yaşında 

hala ağzından dutu dutu gitar sesleri çıkarırsan ya..ağımı olgunlaşırsın.  

Neyse, tırta bağlamadan önce söylemek istediğim, her insan bir denklem, o denklem de kusurlarıyla 

bir bütün. O kusurlardan kurtulmak için o insandan vazgeçmeniz gerekiyor, bu da istediğiniz bazı 

şeylerden, hayatınızdan, kendinizden vazgeçmekten geçiyor. Onu da kimse yapmak istemiyor. Herkes 

kusurlarından kurtulmak ve daha iyi bir insan olmak ama aynı insan olmak istiyor. Mahmut daha iyi 

bir Mahmut olmak istiyor, ben Ahmet olayım o zaman, yeter ki kusurlarımdan kurtulayım demiyor. 

Daha iyi bir Mahmut yok, olabileceğimiz en iyi Mahmut biziz zaten. Ahmet olmak da istemiyoruz. 

Sözlerimi bir Umut Sarıkaya karikatürüyle yeniden tırta bağlayarak noktalamak istiyorum: 
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20 Ekm 2011 

Yukarıdakileri yazdıktan hemen sonra terapiye başladım. Çok değiştim. Hayatımda yeri olmayan çok 

şeyi hayatımdan çıkardım. Arada babamı kaybettim, o da bana “babam olmadan yaşıyorum, sen 

olmasan ne olur” ve “senin hayatında ben olmasam ne olur” gibi bir perspektif verdi, sadece insanlar 

değil, fikirler, olaylar, genel olarak hiç bir şeyin vazgeçilmez olmadığını, hiç kimse için de vazgeçilmez 

olmadığım için sabır ve empati ile özveri göstermenin kendine saygıdan daha büyük bir erdem 

olmadığını gördüm. Larry David'in oynadığı Woody Allen filminin ismi “Whatever Works” biraz slogan 

oldu hayatıma. Hayır diyebilmenin, “sen üçgensin, ben kare, olmuyor işte, ikimizin de suçu değil” 

diyebilmenin iki tarafın da mutluluğu için gerekli olduğunu anladım. Kendisini mutlu edemeyen 

adamın kimseyi mutlu edemediğini, kendine saygının kibir değil erdem olduğunu anladım. Çok da 

değişmedim ama çok değiştim, nasıl anlatırım bilmiyorum   

Bir yandan 32 yaşında mı anladım bunları diyorum ama bir yandan 60 yaşında hala anlamamış o 

kadar çok insan var ki, azınlık sayılacak kadar iyi bir yerde olduğumu düşünüp mutlu oluyorum. Daha 

alacak çok yolum olduğunu da biliyorum, en azından bunları daimi kılmam, yolumdan sapmamam 

lazım. Ama hazır olan ve isteyen insan için terapinin işe yaradığını, bütün işi kendiniz yapsanız da 

ayda bir cümlelik yönlendirmelerin ve kontrolü güvendiğiniz bir bilene bırakmanın çok faydası 

olduğunu gördüm. Kusursuz olmak, daha üstün olmak isteyenlere değil ama daha mutlu olmak, 

kendisini ve çevresini ama önce kendisini daha mutlu edebilen bir insan olmak isteyen herkese 

tavsiye ederim. 

İkinci ergenliğin (30 yaş sendromu) sonuna yaklaştığım için mutluyum, o neydi öyle. 

Ekim 2012 

Ne kadar da bilgin, bir o kadar aptal, 

Ne kadar da tanrı, bir o kadar şeytan, 

(İşler Güçler göndermesi) 

İnsan çok matah bir şey olduğunu düşünmeseydi çoğalıp tüm dünyayı kendiyle kaplamak için 

çiftleşmek ve felsefesini yaymakla meşgul olmazdı (mesafeler sevişmeye engelse kafasını si.mek). 

Özümüzde var kendimizi beğenmek, yoksa türümüz tükenmiş olurdu.  

You’ve got this condition… and it’s permanent. It’s called “being human”. 

Ama bu kitabı yazarken asıl amacım uzaktan kafa si.erek de olsa çoğalmak değil (Birazdan 

anlaşılacak). 

How many roads must a man walk down 

Before they call him a man  

The answer, my friend, is blowing in the wind 

The answer is blowing in the wind 

(Bob Dylan) 

I feel as cool as a summer breeze. 

And now, to complete the full cycle, go to the next page.  
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Ekim 2012, yalan olan bir başka final. 

Kitabı yazmak bir çeşit meditasyondu, okumak da bir çeşit terapi. Çünkü resimleri güzel  

Şöyle ki: 

Hafızanın çalışma şekli benzer pattern’li şeyleri birbiriyle aynı kutuya atması, bunun uzun süreli 

hafızaya alınması uyku ve rüyalar. Hayatınızda tetikleyici bir şey olunca aynı pattern’i, aynı görüntüyü 

paylaşan eski durumların görüntüleri zihnin gözünde oluşuyor, o dönemlerin beyin kimyası 

tetikleniyor. Şimdi kafamda geçmişten örneğin “bık bık eden kadın” resimleri değil, bir sincabın, bir 

kertenkelenin, bir bilgin şirinin canlanmasını sağlayacak şekilde bu resimleri metinle bu konulara 

bağladım. Sembolizm. Gözümün önüne bu resimler geldiğinde zaten gülüyorum. Karşımdakine 

öfkelenmek, alınmak veya akıl vermek değil, beraber gülmek istiyordum ve bu kitabı bunu sağlamak 

için yazdım. Gri yazılar alıntılardı, “ilham verenler ve şahit gösterilenler”, siyah yazılar konunun 

mantıkla anlatımıydı, mavi yazılar ve resimler ise her kendini geliştirme kitabında yazan ama sebebi 

asla anlatılmadığı için hep altı boş kalan bölümlerdi. Bir kez tamamını okuyup gri ve siyahlar, mavilere 

ve resimlere bağlandıktan sonra mavi yazı ve resimlerin kafada canlanması yeterli olacaktı, bir mantık 

zinciri içinde yazıldığı bilindiği için altı boş gelmeyecekti. Görsel hafızası, duygu dünyasının görsel 

yanı, sözel tarafından daha güçlü bir insan olduğum için ihtiyacım olan bu resimleri göze 

yerleştirmekti. Ama mantıklı bir açıklamaya ihtiyaç duyduğum için metne ihtiyacım vardı. Take it, but 

take it with a grain of salt. Arada oldukça nesnel, şahsıma özgü bir şeyler olduğu kesin. Ama çeşitli 

kaynaklardan derlenmiş herkesin işine yarayabilecek bilgiler ve güzel resimler de var  

Hocam Selçuk Bey’e ve artılarıyla, eksileriyle, özgürlüğe inanan koca Ayhan’a teşekkürlerimle, 

Sevgiler. 

 
78 

                                                             
78 Singin' in the Rain, 1952 
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In Genesis, there are two trees in the Garden of Eden: the Tree of Knowledge and the Tree of Life. 

When Adam and Eve disobeyed the Lord and ate from the Tree of Knowledge, the Lord banned them 

from the garden and hid the Tree of Life. 

İnanç hayal gücünü, şüphecilik mantığı doğurur. Biriyle ötekini öldürmemeli. 

Sanity and happiness are an impossible combination. 

(Mark Twain) 

Akla ikna olup aşkı üzenler, sanma bizden daha mutlu gezerler. 

(Verme, Tarkan) 

You grow up, you stop believing.  

Stephen King (Stephen King's It) 

Stay hungry, stay foolish. 

Steve Jobs 

Adults, in their dealing with children, are insane. And children know it too. Adults lay down rules 

they would not think of following, speak truths they do not believe. And yet they expect children to 

obey the rules, believe the truths, and admire and respect their parents for this nonsense. Children 

must be very wise and secret to tolerate adults at all. Intelligent children learn to conceal their 

knowledge and keep free of this howling mania. 

(Ed Ricketts) 

Çocukken ortalama yetişkinin “deli” olduğunun farkında oluyorsunuz. 

Büyüyünce ise çocukken ne kadar güçsüz, bilgisiz ve saf olduğunuzu görüp dehşete kapılıyorsunuz. 

Özellikle de hızlı büyümek zorunda kaldıysanız. Bir an önce güçlü olmak için. 

 

79 

Power! Unlimited power! 

                                                             
79 Star Wars, Revenge of the Sith, 2005 
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Gözünü açınca her şeyi farklı görüyorsun. Doğanın yeniden doğuşu, tabiatın yeniden canlanışı olan 

equinox yılbaşı olmalıydı. "Terazi" dedikleri Libra, dengenin değiştiği ay, diğer equinox, sonbahar 

dönüşümü de yılın ortasına denk gelmeliydi.  "Burç" dedikleri şeyin temeli doğanın insana etkisiydi. 

Akıl, hayal gücü ve mantıktır. Biriyle ötekini öldürme. Üçüncü gözün açılması ile daha fazlasını 

göreceğine inanmak, üçüncü gözün açılmasının yolu. Yola devam etmek için “hani her şeyi 

görecektim, bunu göremedim, engel olamadım" diye mükemmeliyetçilikle inancını kaybetmemek 

gerek. “A mind less bound by the parameters of perfection” (Matrix Reloaded). 

Only human. 

Time unfolds us. 

The universe unfolds as it should. 

The middle way. 

Already I can see the chain reaction: the chemical precursors that signal the onset of an emotion, 

designed specifically to overwhelm logic and reason. An emotion that is already blinding you to the 

simple and obvious truth: she is going to die and there is nothing you can do to stop it. Hope. It is the 

quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your 

greatest weakness. 

(The architect, The Matrix Reloaded) 

Evrenin kurallarını veri (done, given) kabul et, o yazgıdır. 

 

Evrenin kanunlarını kabul et, başkalarının doğalarına saygı duy, bunlar kontrol edemeyeceklerindir, 

yazgıdır (fate). Doğana göre yaşa, yaşadıkça değişeceksin, o da yolundur (destiny).  

“I am a jedi, like my father before me.” (Star Wars, Return of the Jedi) 
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Egonun, hafızanın, beynin çalışma şekli hakkında tek ilham kaynağı cannabis olmak zorunda değil. 

Alzheimer: Beynin yavaş yavaş ölmesini, kişinin bebeklik günlerine geri dönmesini, hatırlamamasını, 

şuursuzlaşmasını içeren hastalık. (eksisozluk.com) 

Yutmanın bile nasıl yapıldığını unuttukları hale gelip fiziksel acı çekmeden önce, endişe içinde 

olmadıkları ve hiç yargılanmadıkları bir ortam sağlanırsa, ne kadar tatlı, ne kadar keyifli, ne kadar 

bebek gibi oluyorlar. Koltuklarında, mavi gökyüzünde geçen bulutlara bakıp elleriyle ritm tutarak eski 

şarkılar mırıldanıp yemek saatini bekliyorlar. Hayatlarındaki tüm gerilimler kaybolmuş, ana mahkûm 

olanın var olmaktan aldığı keyif içinde. Hastanedeyken bile on dakikada bir gözlerini açtığında 

"Dedecim nasılsın? Hastanedeyiz" deyince "Öyle mi?" deyip "O’na bir şey mi oldu" diye karısını 

soruyor kendisi yatakta yattığı halde. 

 Babam beni sevmedi (babam kötüydü - hayır ben hak etmiştim), 

 Annem benden vazgeçti (annem kötüydü - hayır ben hak etmiştim),  

 Kardeşim oyuncağımı almıştı (kardeşim kötüydü - hayır ben hak etmiştim), 

 Ablam saçımı çekerdi (ablam kötüydü - hayır ben hak etmiştim), 

 Öğretmenim cetvelle vurmuştu (öğretmenim kötüydü - hayır ben hak etmiştim), 

 Arkadaşım yalan söylemişti (arkadaşım kötüydü - hayır ben hak etmiştim), 

 Sevgilim aldatmıştı (sevgilim kötüydü - hayır ben hak etmiştim), 

 Ortağım bana kazık attı (ortağım kötüydü - hayır ben hak etmiştim) 

Kafamızda gezen herkesin öldüğü, bizim de hafızayı yaktığımız, bu kadar kişi bana yamuk yaptıysa 

belki hata bende diye düşünmemize sebep olacak anıları hatırlamadığımız dönemde, o olaylardaki 

haklılığımızı kendimize ispatlama çabası veya suçluluk hissi olmadan, sadece anı yaşamak. Hayatın 

tadını çıkartacak dermanımızın kalmadığı yaşlara gelmeden bu hiçliği yakalamak güzel olur. 

Sanırım dizinin senaryosunu yazmadan önce Alzheimer’dan ölen babanın son dönemlerinde “unstuck 

in time and space” olmasından ilham aldın. The Island moves. Saygıyla selamlıyorum Lindelof. 

 

“Niye flashback izliyoruz, bu karakterin geçmişinin hikâye ile bağlantısı ne?”. Her flashback'in sebebi 

o anda o karakterin aldığı kararları etkileyen geçmişinden bir parça olmasıydı. “Sadece vaktiyle sizi 

üzen veya sinirlendiren bir anda geçen bir cümlenin tekrar edilmesi ile bile o anın duygu durumuna, 

beyin kimyasına dönebilirsiniz ve bunun etkisi ile alacağınız kararlar size zarar verebilir” şeklinde 

Karma’nın ne olduğunu, ilginç karakterlerin ilginç hikâyeleri ile birlikte anlatıyordu. Dizi daha ilk 

sezondan itibaren böyleydi. Zaten buna bağlı "let go, move on" mesajıyla da bitti. 

“Let go of your ego” temalı bir eserin, gerçekle ilgili kafandaki illüzyonlardan kurtul dedikten sonra, 

işte asıl gerçek bu diye onun yerine koyacak bir şey vermemesi, kontrol arayışı olan egolara hitap 

etmedi.  
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“Babamız bizi sevmedi” (Perihan Mağden) 

Bütün eserler seni anlatıyor ve biz o eserleri seviyoruz. Milyar insan paylaşıyor ruhunu. Gülümse. 

You're a star  

I'm talking to you 

You're a star 

Maybe your mama gave you up, boy… It's the same old, same old 

Maybe your daddy didnt love you enough girl 

(Star People - George Michael) 

“Hell has no fury like a woman scorned” 

Başından kötü bir deneyim geçen insanın iki seçeneği var. Kendisinden nefret edecek, ya da karşıdakinden 

nefret edecek. O şekilde davrananlara sinirli veya kendine güvensiz olarak yaşayacak, arada gidip gelerek. 

Peki, üçüncü bir seçenek olsa? “Bu deneyimin beni tanımlamasına izin vermiyorum” demek. Puf... Seni 

olduğun insan yapan deneyimin o zamanlar sana ne hissettirdiğinden sana ne artık? Sen o zamanki sen 

değilsin. Evren gibi, her geçen saniye ile değişiyorsun ve seni bugün olduğun güzel şey yapan 

deneyimlerin. Zamanında hissettiklerini düşünüp aynı beyin kimyasını tetiklemene dışarıdan bakarsan 

gülersin. Kedi için şu an var sadece, boşuna tapmıyorlar hayvana. Kendine saygısı var, kim onu sevdi, kim 

sevmedi, umurunda değil. 

Kendi yarattığı mutsuzluğun ortasında acı çekene kızma, acıma, üzülme. Kendi yolunda yürüyüp gül 

bahçesinde gördüğü dikenlerden geçmeden cenneti bulamayacak. Aynı yere çıksak da herkesin yolu 

ayrıdır. Gezegenler bile soğumak için sadece zamana ihtiyaç duyuyorlar. Aynısı kendi hataların için de 

geçerli. Dün yaptığını yaptın ve hata olduğunu gördün ki onu yapmayacak adam oldun. Çocuk bile düşe 

kalka yürümeyi öğreniyor. Bütün peygamberler her şeyin olacağına varacağını anlatıyor.  

İhtiyaç duyuyorsan kendine bir din seçme, bir peygamber seç. Kurumlaşmış din ve dogma dünyayı bu hale 

getiren. Ve her peygamber buna karşı çıktı. Yol şahsi bir şeydir, senin ruhuna hangi peygamber hitap 

ediyorsa onu seç, kimseye de karışma. 

Neden Budizmle ilgilendim? Çünkü çağın gerektirdiklerine uygun, kültürel yaygınlığı dünyayı birleştirmeye 

müsait. Yoksa kendim için bir inanç belirlerken, içimdeki creative force'a, özüme hitap eden bir inanç 

belirlerken tasavvuf da, shamanism ve animism içeren inanışlar da (eski Türk ve Moğol inancı Tengri 

“Evren”, Indo-European gök Tanrısı Dyeus inancı, Amerikan yerlilerinin manitu inancı) çok farklı değil: 

Manitou are the spirit beings of Algonquian groups of Native Americans. This spirit is seen as a 

contactable person as well as a concept. Everything has its own manitou—every plant, every stone. 

(wikipedia) 

Budizm'in kültürel yaygınlığı ruhuma hitap eden çok esere ilham vermiş olmasına sebep oluyor. Çağın 

gerektirdiklerine uygun olması da böyle eserlere ilham vermeye devam etmesini sağlıyor. 

Her peygamberde aynı şeyi göreceksin zaten. Peygamberlerin mucizesi, onlara inanmamızı sağlayan şey, 

eserlerinin ruhumuza hitap etmesidir. Buddha da olsa, Mevlana da olsa, Wachowski de olsa, hangi esere 

bakarsan bak, kendini göreceksin zaten. Yaratıcılığın kaynağı ilham, ilhamın kaynağı inanç, inancın özü 

kendine inançtır. 

O anda ruhuna hitap eden neyse doğru olan o. Bir yıl sonra geri bakıp ben yanlış yapmışım deme. Onun 

yanlış olduğunu görecek adam olman için o yanlışı yapman gerekiyor. Büyümek böyle bir şey.  

İki yıl suskunluk yemini edip inzivaya mı çekileceksin. Buyur. Ama dilini kesme. Everything in moderation. 

Orta yol. Let the universe unfold. 
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The pursuit of being different that a cat is what makes us lose our nothingness. The search for power and 

control gives birth to the ego. We have to let go of the ego and have “faith”. 

Faith: Believing that whatever happened happened, because it couldn't have happened any other way, 

because of causality, the nature of the universe, unfolding over time, evolution. This moment in life is the 

product of that and whatever happened in the past, or whatever will happen in the future, this moment 

is mine and it's good. Because whatever happened in my past or whatever happens in my future, this 

moment in life, I exist and I love myself. 

I am talking about a feeling, don’t try to make a mathematical expression of it. Those are seperate things, 

in seperate parts of the brain. You can't understand emotion by defying it, it is there if you believe it is 

there. Actualy, it is there (the emotion) but you can only percieve it if you're a “believer” in emotion, in 

yourself, in human nature, in the nature of things, in the universe. And that is "faith". 

Science and logic tells us: To unlock the full potential of the brain, you need the frontal cortex AND the 

middle brain. The middle is mostly emotions, the frontal cortex is mostly logic. The middle part is the 

source of imagination thus intuition. Logic alone can't bring happeness, nor better decisions. There are 

people with damage in that part of their brain, and they suck at decision making. 

I believe in science, I believe in evolution, therefore emotions are there for a reason. 

But fear and judgment have a bad affect on decision making. One must not conceal it, bury it, but let it 

pass over to be able to make the right decision for himself. 

Tomorrow will not unfold without today. And if fate is deterministic or not, I have to believe in myself, in 

this moment, for tomorrow to be good. If fate is deterministic, that is all I can do anyway. If not, that is 

what I choose to do. That is what I choose to do, because that makes me feel happy at this moment. And 

that's the only way to avoid fear and judgment and thus doom, if fate is not deterministic: To avoid 

creating a self fulfiling prophecy by believing that mankind will fall (or that I will fail). 

If faith is deterministic and “the end is coming”, but I somehow have a choice (as in Star Wars games 

where the outcome is the same but you can choose your side), I choose to be happy, without questioning 

why I choose to do it. I choose to be happy because it's a good choice. It is moronic to question that 

choice, even the cat doesn't do it. 

I don't think being smart or good is the problem. I think trying to become smart or good is the problem. 

You didn't get smart by trying to be smart. Time unfolded you. Searching for patterns and trying to make 

sense keeps us seperated from the moment, makes us miss our full potential. 

Carl Sagan, Mevlana, Buddha. They all either smoked marijuana or were around people who did and they 

all said the same thing: Everything is connected. Because only by reducing the length of your buffer 

memory and limiting all your processing power to a moment, you become one with that moment in the 

universe. 

The hard drive is the slowest part of the computer. You burn it, you mostly lose the ability to record 

anything (in language), but the processor works at full capacity. If you record yourself, later, you don't 

understand anything, because what you record is page 1, 30 and 150 of a book. 

Unnecessary search for patterns makes a person check the hard drive constantly and it makes him a 

computer with a bad operating system even if he has a fast processor. It also makes him unhappy. 

You see, you are unhappy when you are not functioning at capacity and you are not functioning at 

capacity when you are unhappy. Don’t worry, be happy. Smile and everything will follow.  

I suffer when someone's ego, search to avoid his/her powerlessness in past events avoid him/her from 

seeing how smart and beautiful a person he/she is now. And I fail to see that I am doing the same thing. 

Therefore I also fail to see all they need is a smile. That's my ego. I've learnt to laught at it. 
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“Your mind makes it real” (The Matrix) 

Akım ve kimyasallar üreten beynin ürettikleri ile şekillendiğini, kendisinin de evren gibi kendisini 

yaratıp her geçen an ile değiştiğini bilmek. Bilge kişi her konuda en doğru kararı veren kişi değildir. 

Mükemmelliğin erişilebilir olmadığını özümsemiş, doğal olarak özünden gelen tevazu duygusuna açık 

hale gelmiş kişidir. Compassion bu tevazudur, acımadan gelen merhamet değil.  

Our time is distinguished by wonderful achievements in the fields of scientific understanding and the 

technical application of those insights. Who would not be cheered by this? But let us not forget that 

human knowledge and skills alone cannot lead humanity to a happy and dignified life. Humanity has 

every reason to place the proclaimers of high moral standards and values above the discoverers of 

objective truth. What humanity owes to personalities like Buddha, Moses, and Jesus ranks for me 

higher than all the achievements of the enquiring and constructive mind. 

What these blessed men have given us we must guard and try to keep alive with all our strength if 

humanity is not to lose its dignity, the security of its existence, and its joy in living. 

(Albert Einstein) 

Could you let go of Israel, for the whole world to become Zion? 

Could you let go of Jerusalem, for the whole world to become the Kingdom of Heaven? 

Could you let go of Kaaba, for the whole world to become just? 

Şu anda cevap hayır, çünkü hiçbir din peygamberlerin yolunda değil artık. Piramit yıkan, Kâbe’deki 

taşa tapıyor. O yüzden insanoğlu ya kendini yok edecek, ya da buraları. Ya da değişecek. 

Zaman içinde, gereken koşullar oluşunca, kaçınılmaz olarak gerçekleşecek olan dile getiriliyor. Bu 

söyleneni gerçekleştirince yarına geleceğimizi sanmak insanoğlunun en büyük yanılgısıdır. 

“Kapitalizm yeterli refah seviyesine taşıdıktan sonra insanlık gittikçe daha sosyal, hatta commune 

tarzı bir hayata geçecek” dendi diye kapitalizmi yıkmaya çalışmak, okuduğunu anlamamak ve 

dogmalaştırmaktan, ötekini şeytanlaştırmaktan kaynaklanıyor. “Bunun sonu komünizm” diyerek 

sosyal politikalara tamamen karşı çıkmak da öyle. 

Kehanetlerden “demek ki bunu yapmalıyız” sonucunu çıkartarak, onlara hizmet ettiğini sanıyorsan, o 

senin kendi egondan kaynaklanıyor. Eğer yukarıda okuduğundan Kâbe, Kudüs ve İsrail'i yok etmen 

gerektiğini anladıysan bi daha oku. “İnsanoğlu ya kendini yok edecek, ya da buraları. Ya da 

değişecek.” “Ya da değişecek.” “Ya da değişecek.” “Ya da değişecek.” 

Kurumsallaşmış dinleri takip etmesem de, peygamberlere inanıyorum. 

Morpheus: You've never believed in the One. 

Niobe: I still don't. 

Morpheus: Then why are you doing this? 

Niobe: I believe in him. (The Matrix Revolutions)  

A Imbibe Relieve Even A Mile I.  

(It’s still an anagram you idiot) 
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Din 

First let me start by stating that I'm a non-believer in a personal god, a.k.a. a non-theist. I'm a 

believer in evolution and science.  

I also share Einstein's views when he says "The bigotry of the nonbeliever is for me nearly as funny as 

the bigotry of the believer." And I agree with John Lennon when he says “I believe in God, but not as 

one thing, not as an old man in the sky. I believe that what people call God is something in all of us. I 

believe that what Jesus and Mohammed and Buddha and all the rest said was right. It's just that the 

translations have gone wrong.” Please bear with me and let me explain myself. 

Religion is an attempt at explaining the following: 

There is a higher power than us that we cannot control. It's called evolution and the nature of the 

universe, like laws of physics etc. For lack of a better word, we called it “sky god”. 

There is a part of this in all of us. It's our emotional core that we cannot change. Events in our past, 

even memories (like feelings of rejection or abandonment by our parents) that we cannot recall due 

to childhood amnesia (the first 2-4 years of our lives) shape our emotional responses, and this 

process is part of nature, part of evolution. But by bounded rationality, it's mechanisms are not 

perfect and it gives way to unnecessary negative emotions as fight or flee response is a critical 

mechanism for survival, in response to a perceived threat, an amygdala hijack occurs which bypasses 

normal functioning patterns of the brain and hinders decision making. Let's call these negative 

emotions and fixations & obsessions that come with them “Lucifer”. 

Science and logic tells us: To unlock the full potential of the brain, you need the frontal cortex and 

the middle brain. The middle is mostly emotions; the frontal cortex is mostly logic. Logic alone can't 

bring happiness, or better decisions. There are people with damage in that part of their brain, and 

they suck at decision making. 

I believe in science, I believe in evolution, therefore emotions are there for a reason. But fear and 

judgment have a bad effect on decision making. One must not conceal it, bury it, but let it pass over 

to be able to make the right decision for himself. Amygdala hijacks can be prevented with the help of 

meditation. Let's call it getting in touch with god. 

Let's call what you are destined to become with the qualifications you have “destiny”. But “fate” is 

the sum of the destinies of others and thus is greater. Believing that whatever happened happened, 

because it couldn't have happened any other way, because of causality, the nature of the universe, 

unfolding over time, evolution. This moment in life is the product of that and whatever happened in 

the past, or whatever will happen in the future, this moment is mine and it's ok. Let's call this feeling 

“Faith”. 

There is this dualist nature of man that science tells us about: the conscious and the unconscious, 

reason and feeling that brings with it a personal quest. Knowing yourself, knowing the part of you 

that you cannot change or fully understand with reason (because some parts or it have roots in 

unrecallable memories), coming to terms with it. Let's call this “a battle with your demons”. And the 

whole process “a spiritual journey”. Let's call this unconscious part of our nature “the soul” or “the 

divine”. 
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Memory has a way of working by association with patterns and images, which brings us to intuition, 

a nonverbal communication between the right and the left hemisphere. 

“Nonverbal information from the right hemisphere continuously streams toward the left 

hemisphere.  Out of necessity, the left hemisphere blocks most of this information, much as one 

blocks a multitude of internal and external distractions in order to concentrate and read this post. 

Intuition, then, is hypothesized to be what we experience when right hemisphere images, memories, 

associations to similar experiences from the past slip by the left hemisphere blocks and contribute to 

the analysis of our current situation. Since we have not consciously called up this information, we do 

not immediately recognize its relevance”. 

Any method of letting this unconscious nonverbal information coming from our senses is “magical” 

or “spiritual”. Be it a method based on ideomotor, be it hypnosis, it is a valid method to understand 

not "what is" but "what is perceived unconsciously". It doesn't mean that this information is true. 

But it is still important information as it gives us clues about our perception of the matter and our 

emotions. As Anais Nin says, "We don’t see things as they are; we see them as we are." So having an 

idea of our distortions of perception is a means to get closer to reality. 

In our search for control over our lives, our emotional core frequently gets neglected and ignored. 

Then all our lives we ask ourselves "why did I do that?", "why did I say that?", "what was I thinking?", 

"what is it that makes me drawn to this person?", "why can't I let this go?"  Any person, any part of 

culture, and experiment that touches and reminds of the existence of this emotional core makes it 

release hormones. We call these experiences spiritual or religious. 

This duality in our nature hinders our perception of the moment. Intuition is hindered and 

emotionally a person suffers when the core is neglected, but superstition arises when it is allowed to 

be in charge. A search for balance is needed. 

"The experience of enlightenment (in its first stages at least) is to perceive the true nature of reality, 

as reality itself. In Buddhism, Hinduism and even in the Muslim esoteric tradition of Sufism, students 

are trying to achieve exactly the same thing, an experience of 'self' as non-dual reality, and the 

gaining of particular direct knowledge concerning this state and the nature of reality as a whole." 

Let's call this personal quest, the process of psychological integration that Carl Jung would call 

individuation, “the search for enlightenment”. 

As we can see, there may be guidelines to  

 knowing our own nature,  

 knowing it's the result (and part) of a higher power that we cannot control, the universe,  

 coming to terms with it, 

 preventing it from suboptimal operations like unnecessary amygdala hijacks, 

 understanding our perception of reality, 

 being one with ourselves, at peace, 

 being one with the universe. 
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A guideline that works for one individual may not work for the other, hence the need to follow a 

figure that works better for your emotional core. Also respect for whatever works for the other guy. 

Let’s call our chosen path “religion”. 

Constitution is the consensus of the conscious, religion is the consensus of the unconscious. 

Now, when I see people like Mr. Dawkins trying to tell billions that religious figures they believed in 

were idiots or charlatans, I find it unnecessarily rude and offensive. I don't believe it serves a 

purpose either.  

I believe what should be done is explaining people that what the religious figures tried to deliver was 

a representation, an image of what science tells us today and a method based on it. They’ve 

delievered a way of getting to understand our nature and guidelines, designed to use for self help 

and understanding, with the help of stories and symbols. It served a purpose by inspiring culture and 

even scientists. But if the same religious figures were to come back to earth today, they would look 

at the results of organized religion and say “what have you done?” Lack of understanding caused by 

ignorance and traditions of organized religion made their messages disappear for centuries and it's 

only now that we are finding our way to the “Promised Land” again. 

I'm not sure the quest to become mankind's "savior" by saving science from the "enemies" of reason 

and the root of all "evil" is helping mankind find a better view of religion. 

Get in touch with your emotional core. Learn to come to terms with it and respect it. Know thyself. 

Find a path that gives you peace and serves you well. Become one with yourself and the universe. 

Respect the emotional cores and the paths of others. Learn to let go of trying to control what you 

can't control and what cannot be changed. That's what religion is all about.  
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Odaklanmak 

“Focus is a matter of deciding what things you're not going to do.” (John Carmack) 

Odaklanmak yaratma sürecinin bir parçası. 

Flow (psychology) (wikipedia) 

Flow is the mental state of operation in which a person performing an activity is fully immersed in a 

feeling of energized focus, full involvement, and enjoyment in the process of the activity. In essence, 

flow is characterized by complete absorption in what one does. Proposed by Mihály Csíkszentmihályi, 

the positive psychology concept has been widely referenced across a variety of fields. 

Mihaly Csikszentmihalyi and his fellow researchers began researching flow after Csikszentmihalyi 

became fascinated by artists who would essentially get lost in their work. Artists, especially painters, 

got so immersed in their work that they would disregard their need for food, water and even sleep. 

Thus, the origin of research on the theory of flow came about when Csikszentmihalyi tried to 

understand this phenomenon experienced by these artists. Flow research became prevalent in the 

1980s and 1990s, still with Csikszentmihalyi and his colleagues in Italy at the forefront. Researchers 

interested in optimal experiences and emphasizing positive experiences, especially in places such as 

schools and the business world, also began studying the theory of flow at this time. The theory of 

flow was greatly used in the theories of Maslow and Rogers in their development of the humanistic 

tradition of psychology 

Flow has been experienced throughout history and across cultures. The teachings of Buddhism and 

Taoism speak of a state of mind known as the "action of inaction" or "doing without doing" that 

greatly resembles the idea of flow. Also, Indian texts on Advaita philosophy such as Ashtavakra Gita 

and the Yoga of Knowledge such as Bhagavad-Gita refer to a similar state. 

Historical sources hint that Michelangelo may have painted the ceiling of the Vatican's Sistine Chapel 

while in a flow state. It is reported that he painted for days at a time, and he was so absorbed in his 

work that he did not even stop for food or sleep until he reached the point of passing out. After this, 

he would wake up refreshed and, upon starting to paint again, re-enter a state of complete 

absorption. 

Bruce Lee either spoke of a psychological state similar to flow or spoke about the importance of 

adaptability and shedding preconceptions in his book the Tao of Jeet Kune Do. In his book, he 

compares the state of flow to water where he so famously says, “Be like water... Empty your mind, be 

formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a 

bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow 

or it can crash. Be water, my friend." 

According to Csikszentmihalyi, flow is completely focused motivation. It is a single-minded immersion 

and represents perhaps the ultimate experience in harnessing the emotions in the service of 

performing and learning. In flow, the emotions are not just contained and channeled, but positive, 

energized, and aligned with the task at hand. To be caught in the ennui of depression or the agitation 

of anxiety is to be barred from flow. The hallmark of flow is a feeling of spontaneous joy, even 

rapture, while performing a task although flow is also described (below) as a deep focus on nothing 

but the activity – not even oneself or one's emotions. 
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Buzz terms for this or similar mental states include: to be in the moment, present, in the zone, on a 

roll, wired in, in the groove, on fire, in tune, centered, or singularly focused. 

Components of flow 

Nakamura and Csíkszentmihályi identify the following six factors as encompassing an experience of 

flow.  

1. Intense and focused concentration on the present moment 

2. Merging of action and awareness 

3. A loss of reflective self-consciousness 

4. A sense of personal control or agency over the situation or activity 

5. A distortion of temporal experience, one's subjective experience of time is altered 

6. Experience of the activity as intrinsically rewarding, also referred to as autotelic experience 

Those aspects can appear independently of each other, but only in combination they constitute a so-

called flow experience. 

Conditions for flow 

Mental state in terms of challenge level and skill level, according to Csikszentmihalyi's flow model.  
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One cannot force oneself to enter flow. It just happens. A flow state can be entered while performing 

any activity, although it is most likely to occur when one is wholeheartedly performing a task or 

activity for intrinsic purposes. Passive activities like taking a bath or even watching TV usually don’t 

elicit flow experiences as individuals have to actively do something to enter a flow state. 

Flow theory postulates three conditions that have to be met to achieve a flow state: 

One must be involved in an activity with a clear set of goals and progress. This adds direction and 

structure to the task. 

The task at hand must have clear and immediate feedback. This helps the person negotiate any 

changing demands and allows him or her to adjust his or her performance to maintain the flow state. 

One must have a good balance between the perceived challenges of the task at hand and his or her 

own perceived skills. One must have confidence that he or she is capable to do the task at hand.[12] 

However, it was argued that the antecedent factors of flow are interrelated, as a perceived balance 

between challenges and skills requires that one knows what he or she has to do (clear goals) and how 

successful he or she is in doing it (immediate feedback). Thus, a perceived fit of skills and task 

demands can be identified as the central precondition of flow experiences. 

In 1997, Csíkszentmihályi published the graph to the right. This graph depicts the relationship 

between the perceived challenges of a task and one's perceived skills. This graph illustrates one 

further aspect of flow: it is more likely to occur when the activity at hand is a higher-than-average 

challenge (above the center point) and the individual has above-average skills (to the right of the 

center point). The center of this graph (where the sectors meet) represents one's average levels of 

challenge and skill across all activities an individual performs during his or her daily life. The further 

from the center an experience is, the greater the intensity of that state of being (whether it is flow or 

anxiety or boredom or relaxation). 

Several problems of this model have been discussed in literature. One is, that it does not ensure a 

perceived balance between challenges and skills which is supposed to be the central precondition of 

flow experiences. Individuals with a low average level of skills and a high average level of challenges 

(or the other way round) do not necessarily experience a fit between skills and challenges when both 

are above his or her individual average. In addition, contrary to flow theory, one study found that low 

challenge situations which were surpassed by skill were associated with enjoyment, relaxation, and 

happiness. 

Challenges to staying in flow 

Some of the challenges to staying in flow include states of apathy, boredom, and anxiety. Being in a 

state of apathy is characterized when challenges are low and one’s skill level is low producing a 

general lack of interest in the task at hand. Boredom is slightly different state in that it occurs when 

challenges are low, but one’s skill level exceeds those challenges causing one to seek higher 

challenges. Lastly, a state of anxiety occurs when challenges are so high that they exceed one’s skill 

level causing one great distress and uneasiness. These states in general differ from being in a state of 

flow, in that flow occurs when challenges matches one’s skill level. 

The autotelic personality 

Csíkszentmihályi hypothesized that people with several very specific personality traits may be better 

able to achieve flow more often than the average person. These personality traits include curiosity, 
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persistence, low self-centeredness, and a high rate of performing activities for intrinsic reasons only. 

People with most of these personality traits are said to have an autotelic personality. 

Up to now, there is not much research on the autotelic personality, but results of the few studies that 

have been conducted suggest that indeed some people are more prone to experience flow than 

others. One researcher (Abuhamdeh, 2000) found that people with an autotelic personality have a 

greater preference for "high-action-opportunity, high-skills situations that stimulate them and 

encourage growth" compared to those without an autotelic personality. It is in such high-challenge, 

high-skills situations that people are most likely to enter the flow state. 

Experimental evidence shows that a balance between skills of the individual and demands of the task 

(compared to boredom and overload) only elicits flow experiences in individuals characterized by an 

internal locus of control or a habitual action orientation. Several correlational studies found need for 

achievement to be a personal characteristic that fosters flow experiences 

Applications suggested by Csíkszentmihályi versus other practitioners 

Only Csíkszentmihályi seems to have published suggestions for extrinsic applications of the flow 

concept, such as design methods for playgrounds to elicit the flow experience. Other practitioners of 

Csíkszentmihályi's flow concept focus on intrinsic applications, such as spirituality, performance 

improvement, or self-help.  

Education 

 In education, there is the concept of overlearning, which seems to be an important factor in this 

technique, in that Csíkszentmihályi states that overlearning enables the mind to concentrate on 

visualizing the desired performance as a singular, integrated action instead of a set of actions. 

Challenging assignments that (slightly) stretch one's skills lead to flow. 

Around 2000, it came to the attention of Csíkszentmihályi that the principles and practices of the 

Montessori Method of education seemed to purposefully set up continuous flow opportunities and 

experiences for students. Csíkszentmihályi and psychologist Kevin Rathunde embarked on a multi-

year study of student experiences in Montessori settings and traditional educational settings. The 

research supported observations that students achieved flow experiences more frequently in 

Montessori settings. Much more related to Dewey's educational theory. 

Music 

Musicians, especially improvisational soloists may experience a similar state of mind while playing 

their instrument. Research has shown that performers in a flow state have a heightened quality of 

performance as opposed to when they are not in a flow state. In a study performed with professional 

classical pianists who played piano pieces several times to induce a flow state, a significant 

relationship was found between the flow state of the pianist and the pianist’s heart rate, blood 

pressure, and major facial muscles. As the pianist entered the flow state, heart rate and blood 

pressure decreased and the major facial muscles relaxed. This study further emphasized that flow is a 

state of effortless attention. In spite of the effortless attention and overall relaxation of the body, the 

performance of the pianist during the flow state improved. 
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Sports 

The concept of being in the zone during an athletic performance fits within Csíkszentmihályi's 

description of the flow experience, and theories and applications of being in the zone and its 

relationship with athletic competitive advantage are topics studied in the field of sport psychology. 

Timothy Gallwey's influential works on the "inner game" of sports such as golf and tennis described 

the mental coaching and attitudes required to "get in the zone" and fully internalize mastery of the 

sport. 

Roy Palmer suggests that "being in the zone" may also influence movement patterns as better 

integration of the conscious and subconscious reflex functions improves coordination. Many athletes 

describe the effortless nature of their performance while achieving personal bests – see references. 

MMA champion and Karate master Lyoto Machida uses meditation techniques before fights to attain 

mushin, a concept that, by his description, is in all respects equal to flow. 

The Formula One driver Ayrton Senna, who during qualifying for the 1988 Monaco Grand Prix 

explained: "I was already on pole, [...] and I just kept going. Suddenly I was nearly two seconds faster 

than anybody else, including my team mate with the same car. And suddenly I realised that I was no 

longer driving the car consciously. I was driving it by a kind of instinct, only I was in a different 

dimension. It was like I was in a tunnel." 

Religion and spirituality 

Csíkszentmihályi may have been the first to describe this concept in Western psychology, but as he 

himself readily acknowledges[citation needed] he was most certainly not the first to quantify the 

concept of flow or develop applications based on the concept. 

For millennia, practitioners of Eastern religions such as Hinduism, Buddhism and Taoism have honed 

the discipline of overcoming the duality of self and object as a central feature of spiritual 

development. Eastern spiritual practitioners have developed a very thorough and holistic set of 

theories around overcoming duality of self and object, tested and refined through spiritual practice 

instead of the systematic rigor and controls of modern science. 

The phrase being at one with things is a metaphor of Csíkszentmihályi's flow concept. Practitioners of 

the varied schools of Zen Buddhism apply concepts similar to flow to aid their mastery of art forms, 

including, in the case of Japanese Zen Buddhism, Aikido, Cheng Hsin, Judo, Honkyoku, Kendo and 

Ikebana. In yogic traditions such as Raja Yoga reference is made to a state of flow in the practice of 

Samyama, a psychological absorption in the object of meditation. Theravada Buddhism refers to 

"access concentration," which is a state of flow achieved through meditation and used to further 

strengthen concentration into jhana, and/or to develop insight. 

In Islam the first mental state that precedes human action is known as al-khatir. In this state an 

image or thought is born in the mind. When in this mental state and contemplating upon an ayat or 

an imprint of God, one may experience a profound state of Oneness or flow whereby the phenomena 

of nature, the macrocosmic world and the souls of people are understood as a sign of God. Also, the 

teaching in the Qu'ran of different nations of people existing so that they may come to know each 

other is an example of Oneness.  
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Gaming 

Flow is one of the main reasons that people play video games. This is especially true since the 

primary goal of games is to create entertainment through intrinsic motivation, which is related to 

flow. Through the balance of skill and challenge the player’s brain is aroused, with attention engaged 

and motivation high. Thus, the use of flow in games helps foster an enjoyable experience which in 

turn increases motivation and draws players to continue playing. In addition, game designers, in 

particular, benefit from the integration of flow principles into their game designs. Overall, the 

experience of play is fluid and is intrinsically psychologically rewarding independent of scores or in-

game successes in the flow state. 

Flow in games has been linked to the Laws of Learning as part of the explanation for why learning 

games (the use of games to introduce material, improve understanding, or increase retention) have 

the potential to be effective. In particular, flow is intrinsically motivating, which is part of the Law of 

Readiness. The condition of feedback, required for flow, is associated with the feedback aspects of 

the Law of Exercise. This is exhibited in well designed games, in particular, where players perform at 

the edge of their competency as they are guided by clear goals and feedback. The positive emotions 

associated with flow are associated with the Law of Effect. The intense experiences of being in a state 

of flow are directly associated with the Law of Intensity. Thus, the experience of gaming can be so 

engaging and motivating as it meets many of the Laws of Learning, which are inextricably connected 

to creating flow. 

Evet “flow”. Ama insan buna ancak kendi kendine kalarak ulaşabiliyor.  

“Introverts often take pleasure in solitary activities.” 

Extraversion and introversion (wikipedia) 

The trait of extraversion–introversion is a central dimension of human personality theories. The terms 

introversion and extraversion were first popularized by Carl Jung, although both the popular 

understanding and psychological usage differ from his original intent. Extraversion tends to be 

manifested in outgoing, talkative, energetic behavior, whereas introversion is manifested in more 

reserved, quiet, shy behavior. Virtually all comprehensive models of personality include these 

concepts in various forms. Examples include the Big Five model, Jung's analytical psychology, Hans 

Eysenck's three-factor model, Raymond Cattell's 16 personality factors, the Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory, and the Myers Briggs Type Indicator. 

Extraversion and introversion are typically viewed as a single continuum. Thus, to be high on one it is 

necessary to be low on the other. Carl Jung and the authors of the Myers–Briggs provide a different 

perspective and suggest that everyone has both an extraverted side and an introverted side, with one 

being more dominant than the other. Rather than focusing on interpersonal behavior, however, Jung 

defined introversion as an "attitude-type characterised by orientation in life through subjective 

psychic contents" (focus on one's inner psychic activity); and extraversion as "an attitude type 

characterised by concentration of interest on the external object", (the outside world). 

In any case, people fluctuate in their behavior all the time, and even extreme introverts and 

extraverts do not always act according to their type. 
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Extraversion 

Extraversion is "the act, state, or habit of being predominantly concerned with and obtaining 

gratification from what is outside the self". Extraverts tend to enjoy human interactions and to be 

enthusiastic, talkative, assertive, and gregarious. They take pleasure in activities that involve large 

social gatherings, such as parties, community activities, public demonstrations, and business or 

political groups. Politics, teaching, sales, managing and brokering are fields that favor extraversion. 

An extraverted person is likely to enjoy time spent with people and find less reward in time spent 

alone. They tend to be energized when around other people, and they are more prone to boredom 

when they are by themselves. 

Introversion 

Introversion is "the state of or tendency toward being wholly or predominantly concerned with and 

interested in one's own mental life". Some popular writers have characterized introverts as people 

whose energy tends to expand through reflection and dwindle during interaction. This is similar to 

Jung's view, although he focused on psychic energy rather than physical energy. Few modern 

conceptions make this distinction. 

The common modern perception is that introverts tend to be more reserved and less outspoken in 

groups. They often take pleasure in solitary activities such as reading, writing, using computers, 

hiking and fishing. The archetypal artist, writer, sculptor, engineer, composer and inventor are all 

highly introverted. An introvert is likely to enjoy time spent alone and find less reward in time spent 

with large groups of people, though he or she may enjoy interactions with close friends. Trust is 

usually an issue of significance: a virtue of utmost importance to an introvert is choosing a worthy 

companion. They prefer to concentrate on a single activity at a time and like to observe situations 

before they participate, especially observed in developing children and adolescents. They are more 

analytical before speaking. Introverts are easily overwhelmed by too much stimulation from social 

gatherings and engagement, introversion having even been defined by some in terms of a preference 

for a quiet, more minimally stimulating environment. 

Introversion is not seen as being identical to shy or to being a social outcast. Introverts prefer solitary 

activities over social ones, whereas shy people (who may be extroverts at heart) avoid social 

encounters out of fear, and the social outcast has little choice in the matter of his or her solitude. 

Ambiversion 

Although many people view being introverted or extroverted as a question with only two possible 

answers, most contemporary trait theories measure levels of extraversion-introversion as part of a 

single, continuous dimension of personality, with some scores near one end, and others near the half-

way mark. Ambiversion is falling more or less directly in the middle. An ambivert is moderately 

comfortable with groups and social interaction, but also can enjoy time alone, away from a crowd. 

 

When it's customary to be a moron, boy it sure is nice to be awkward. 

Flow, odaklanma, meditasyon ve bir olmak. Konu bizi tekrar doğada bulunan bitkilerin dini 

ritüellerdeki kullanımına götürüyor. 
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Religious and spiritual use of cannabis (wikipedia) 

Sacramental, religious and spiritual use of cannabis refers to cannabis used in a religious or spiritual 

context. Cannabis has an ancient history of ritual usage as an aid to trance and has been traditionally 

used in a religious context throughout the Old World. 

Cannabis has been used in a religious and spiritual context in India since the Vedic period dating back 

to approximately 1500BCE but perhaps as far back as 2000BCE. Herodotus wrote about early 

ceremonial practices by the Scythians, thought to have occurred from the 5th to 2nd century BCE. 

Itinerant Hindu saints have used it in India for centuries. 

In modern culture it is said to have been spread by the disciples of Rastafari who use it for its natural 

consciousness exalting properties for their sacramental and sanctifying rites, as instructed by the law 

of the Torah; according to what they know as belonging to the truthful and faithful prophetic way of 

life "livity" of the ancient mystics whose history is described in the sacred scriptures. 

Ancient and modern India and Nepal 

The earliest known reports regarding the sacred status of cannabis in India and Nepal come from the 

Atharva Veda estimated to have been written sometime around 2000–1400 BC, which mentions 

cannabis as one of the "five sacred plants". There are three types of cannabis used in India and 

Nepal. The first, bhang, consists of the leaves and plant tops of the marijuana plant. It is usually 

consumed as an infusion in beverage form, and varies in strength according to how much cannabis is 

used in the preparation. The second, ganja, consisting of the leaves and the plant tops, is smoked. 

The third, called charas or hashish, consists of the resinous buds and/or extracted resin from the 

leaves of the marijuana plant. Typically, bhang is the most commonly used form of cannabis in 

religious festivals. 

Hinduism 

Cannabis or ganja is associated with worship of the Hindu deity Shiva, who is sometimes associated 

with the hemp plant. Bhang is offered to Shiva images, especially on Shivratri festival. This practice is 

particularly witnessed at the temples of Benares, Baidynath, Tarakeswar, Pashupatinath Temple and 

other Shiv Temples of India and Nepal. Bhang is not only offered to Shiva, but also consumed by 

Shaivite yogis. Charas is smoked by some Shaivite devotees and cannabis itself is seen as a gift 

(prasad, or offering) to Shiva to aid in sadhana. Some of the wandering ascetics in India and Nepal 

known as sadhus smoke charas out of a clay chillum. Nonetheless most Hindu philosophies, other 

than certain Shaiva or Shakta traditions, disapprove the use of non-pharmaceutical drugs. 

During the Indian and Nepalese(especially Terai Region and some parts of Hilly Regions as well) 

festival of Holi, people consume bhang which contains cannabis flowers. According to one 

description, when the amrita (elixir of life) was produced from the churning of the ocean by the devas 

and the asuras, Shiva created cannabis from his own body to purify the elixir (whence, for cannabis, 

the epithet angaja or "body-born"). Another account suggests that the cannabis plant sprang up 

when a drop of the elixir dropped on the ground. Thus, cannabis is used by sages due to association 

with elixir and Shiva. Wise drinking of bhang, according to religious rites, is believed to cleanse sins, 

unite one with Shiva and avoid the miseries of hell in the future life. It is also believed to have 

medicinal benefits. In contrast, foolish drinking of bhang without rites is considered a sin. Although 

cannabis is regarded illegal and given a drug's status, many Nepalese people consume it during 
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festivals (like Shivaratri) which the government tolerates to some extent and also for their personal 

uses and recreation purposes. 

Buddhism 

In Buddhism, the Fifth Precept is to "abstain from wines, liquors and intoxicants that cause 

heedlessness."[citation needed] How this applies to cannabis is variously interpreted. Cannabis and 

some other psychoactive plants are specifically prescribed in the Mahākāla Tantra for medicinal 

purposes. However, Tantra is an esoteric teaching of Hinduism and Buddhism not generally accepted 

by most other forms of these religions. 

Ancient and modern Africa 

According to Alfred Dunhill (1924), Africans have had a long tradition of smoking hemp in gourd 

pipes, asserting that by 1884 the King of the Baluka tribe of the Congo had established a "riamba" or 

hemp-smoking cult in place of fetish-worship. Enormous gourd pipes were used. Cannabis was used 

in Africa to restore appetite and relieve pain of hemorrhoids. It was also used as an antiseptic. In a 

number of countries, it was used to treat tetanus, hydrophobia, delirium tremens, infantile 

convulsions, neuralgia and other nervous disorders, cholera, menorrhagia, rheumatism, hay fever, 

asthma, skin diseases, and protracted labor during childbirth. 

In Africa, there were a number of cults and sects of hemp worship. Pogge and Wissman, during their 

explorations of 1881, visited the Bashilenge, living on the northern borders of the Lundu, between 

Sankrua and Balua. They found large plots of land around the villages used for the cultivation of 

hemp. Originally there were small clubs of hemp smokers, bound by ties of friendship, but these 

eventually led to the formation of a religious cult. The Bashilenge called themselves Bena Riamba, 

"the sons of hemp", and their land Lubuku, meaning friendship. They greeted each other with the 

expression "moio", meaning both "hemp" and "life." 

Each tribesman was required to participate in the cult of Riamba and show his devotion by smoking 

as frequently as possible. They attributed universal magical powers to hemp, which was thought to 

combat all kinds of evil and they took it when they went to war and when they traveled. There were 

initiation rites for new members which usually took place before a war or long journey. The hemp 

pipe assumed a symbolic meaning for the Bashilenge somewhat analogous to the significance which 

the peace pipe had for American Indians. No holiday, no trade agreement, no peace treaty was 

transacted without it (Wissman et al. 1888). In the middle Sahara region, the Senusi sect also 

cultivated hemp on a large scale for use in religious ceremonies (Ibid). 

Ancient China 

The sinologist and historian Joseph Needham concluded "the hallucinogenic properties of hemp were 

common knowledge in Chinese medical and Taoist circles for two millennia or more", and other 

scholars associated Chinese wu (shamans) with the entheogenic use of cannabis in Central Asian 

shamanism. 

The oldest texts of Traditional Chinese Medicine listed herbal uses for cannabis and noted some 

psychodynamic effects. The (ca. 100 CE) Chinese pharmacopeia Shennong Ben Cao Jing (Shennong's 

Classic of Materia Medica) described the use of mafen 麻蕡 "cannabis fruit/seeds": 
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To take much makes people see demons and throw themselves about like maniacs (多食令人見鬼狂

走). But if one takes it over a long period of time one can communicate with the spirits, and one's 

body becomes light (久服通神明輕身). 

Later pharmacopia repeated this description, for instance the (ca. 1100 CE) Zhenglei bencao 證類本

草 ("Classified Materia Medica"): 

If taken in excess it produces hallucinations and a staggering gait. If taken over a long term, it causes 

one to communicate with spirits and lightens one's body. 

The (ca. 730) dietary therapy book Shiliao bencao 食療本草 ("Nutritional Materia Medica") 

prescribes daily consumption of cannabis in the following case: "those who wish to see demons 

should take it (with certain other drugs) for up to a hundred days." 

Beginning around the 4th century, Taoist texts mentioned using cannabis in censers. Needham cited 

the (ca. 570 CE) Taoist encyclopedia Wushang Biyao 無上秘要 ("Supreme Secret Essentials") that 

cannabis was added into ritual incense-burners, and suggested the ancient Taoists experimented 

systematically with "hallucinogenic smokes". The Yuanshi shangzhen zhongxian ji 元始上真眾仙記 

("Records of the Assemblies of the Perfected Immortals"), which is attributed to Ge Hong (283-343), 

says: 

For those who begin practicing the Tao it is not necessary to go into the mountains. … Some with 

purifying incense and sprinkling and sweeping are also able to call down the Perfected Immortals. 

The followers of the Lady Wei and of Hsu are of this kind. 

Lady Wei Huacun 魏華存 (252-334) and Xu Mi 許謐 (303-376) founded the Taoist Shangqing School. 

The Shangqing scriptures were supposedly dictated to Yang Xi 楊羲 (330-386 CE) in nightly 

revelations from immortals, and Needham proposed Yang was "aided almost certainly by cannabis". 

The Mingyi bielu 名醫別錄 ("Supplementary Records of Famous Physicians"), written by the Taoist 

pharmacologist Tao Hongjing 陶弘景 (456-536), who also wrote the first commentaries to the 

Shangqing canon, says, "Hemp-seeds (麻勃) are very little used in medicine, but the magician-

technicians (shujia 術家) say that if one consumes them with ginseng it will give one preternatural 

knowledge of events in the future." A 6th-century CE Taoist medical work, the Wuzangjing 五臟經 

("Five Viscera Classic") says, "If you wish to command demonic apparitions to present themselves you 

should constantly eat the inflorescences of the hemp plant." 

Yangshao culture (ca. 4800 BCE) amphora with hemp cord design 

Cannabis has been cultivated in China since Neolithic times, for instance, hemp cords were used to 

create the characteristic line designs on Yangshao culture pottery). Early Chinese classics have many 

references to using the plant for clothing, fiber, and food, but none to its psychotropic properties. 

Some researchers think Chinese associations of cannabis with "indigenous central Asian shamanistic 

practices" can explain this "peculiar silence". The botanist Li Hui-Lin noted linguistic evidence that the 

"stupefying effect of the hemp plant was commonly known from extremely early times"; the word ma 

"cannabis; hemp" has connotations of "numbed; tingling; senseless" (e.g., mamu 麻木 "numb" and 

mazui 麻醉 "anesthetic; narcotic"), which "apparently derived from the properties of the fruits and 

leaves, which were used as infusions for medicinal purposes." Li suggested shamans in Northeast 

Asia transmitted the medical and spiritual uses of cannabis to the ancient Chinese wu 巫 "shaman; 

spirit medium; doctor". 
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The use of Cannabis as an hallucinogenic drug by necromancers or magicians is especially notable. It 

should be pointed out that in ancient China, as in most early cultures, medicine has its origin in 

magic. Medicine men were practicing magicians. In northeastern Asia, shamanism was widespread 

from Neolithic down to recent times. In ancient China shamans were known as wu. This vocation was 

very common down to the Han dynasty. After that it gradually diminished in importance, but the 

practice persisted in scattered localities and among certain peoples. In the far north, among the 

nomadic tribes of Mongolia and Siberia, shamanism was widespread and common until rather recent 

times. 

Joseph Needham connected myths about Ma Gu "the Hemp Damsel" with early Daoist religious 

usages of cannabis, pointing out that Ma Gu was goddess of Shandong's sacred Mount Tai, where 

cannabis "was supposed to be gathered on the seventh day of the seventh month, a day of seance 

banquets in the Taoist communities." 

Ancient Central Asia 

Both early Greek history and modern archeology show that Central Asian peoples were utilizing 

cannabis 2,500 years ago. 

The (ca. 440 BCE) Greek Histories of Herodotus record the early Scythians using cannabis steam 

baths. 

They make a booth by fixing in the ground three sticks inclined towards one another, and stretching 

around them woollen felts, which they arrange so as to fit as close as possible: inside the booth a dish 

is placed upon the ground, into which they put a number of red-hot stones, and then add some 

hemp-seed. … The Scythians, as I said, take some of this hemp-seed, and, creeping under the felt 

coverings, throw it upon the red-hot stones; immediately it smokes, and gives out such a vapour as 

no Grecian vapour-bath can exceed; the Scyths, delighted, shout for joy, and this vapour serves them 

instead of a water-bath; for they never by any chance wash their bodies with water. 

What Herodotus called the "hemp-seed" must have been the whole flowering tops of the plant, 

where the psychoactive resin is produced along with the fruit ("seeds"). 

Several of the Tarim mummies excavated near Turpan in Xinjiang province of Northwestern China 

were buried with sacks of cannabis next to their heads. Based on additional grave goods, 

archaeologists concluded these individuals were shamans: "The marijuana must have been buried 

with the dead shamans who dreamed of continuing the profession in another world." A team of 

scientists analyzed one shamanistic tomb that contained a leather basket with well-preserved 

cannabis (789 grams of leaves, shoots, and fruits; AMS dated 2475 ± 30 years BP) and a wooden 

bowl with cannabis traces. Lacking any "suitable evidence that the ancient, indigenous people 

utilized Cannabis for food, oil, or fiber", they concluded "the deceased was more concerned with the 

intoxicant and/or medicinal value of the Cannabis remains." 

Ancient Europe 

In ancient Germanic paganism, cannabis was associated with the Norse love goddess, Freya. The 

harvesting of the plant was connected with an erotic high festival. It was believed that Freya lived as 

a fertile force in the plant's feminine flowers and by ingesting them one became influenced by this 

divine force. Linguistics offers further evidence of prehistoric use of cannabis by Germanic peoples: 

The word hemp derives from Old English hænep, from Proto-Germanic *hanapiz, from the same 



210 
 

Scythian word that cannabis derives from. The etymology of this word follows Grimm's Law by which 

Proto-Indo-European initial *k- becomes *h- in Germanic. The shift of *k→h indicates it was a 

loanword into the Germanic parent language at a time depth no later than the separation of 

Common Germanic from Proto-Indo-European, about 500 BC. 

The Celts may have also used cannabis, as evidence of hashish traces were found in Hallstatt, 

birthplace of Celtic culture. Also, the Dacians and the Scythians had a tradition where a fire was 

made in an inclosed space and cannabis seeds were burnt and the resulting smoke ingested. 

Hashish is known as the real Dionysos "wine". 

Ancient Israel 

Sula Benet (1967) claimed that the plant kaneh bosm ֹשב-ֵהְנק  mentioned five times in the Hebrew םֶׂ

Bible is cannabis, although most dictionaries of plants of the Bible typically identify the plant in 

question as either Acorus calamus or Cymbopogon citratus. 

Islam 

The Quran does not directly forbid cannabis; however, cannabis is deemed to be khamr (an 

intoxicant) by many religious scholars and therefore generally believed to be haraam (sinful). 

Generally in orthodox Islam, conservative scholars deem cannabis an intoxicant and therefore, 

according to the Hadith, it is classified as haraam. The Hadith is the book of sayings of the Prophet 

Mohammed, which states: "If much intoxicates, then even a little is haram." There are dissenting 

voices, however, who say that the word used in the Koran itself is khamr - which means "fermented 

grape" - and that this classification doesn't cover use of marijuana. Liberal Muslims believe that 

opposition to cannabis on religious grounds in Islamic countries has in essence been based on 

narrow-minded dogma that seeks to regulate all private pleasure in the name of religion. 

Rastafari 

Members of the Rastafari movement use cannabis as a part of their worshiping of their King, Haile 

Selassie I of Ethiopia, and as an aid to meditation. The movement was founded in Jamaica in the 

1930s and while it is not known when Rastafarians first made cannabis into something sacred it is 

clear that by the late 1940s Rastafari was associated with cannabis smoking at the Pinnacle 

community of Leonard Howell. Rastafari see cannabis as a sacramental and deeply beneficial plant 

that is the Tree of Life mentioned in the Bible. Bob Marley, amongst many others, have quoted 

Revelation: 22:2, "... the herb is the healing of the nations." The use of cannabis, and particularly of 

long-stemmed water-pipes called chalices, is an integral part of what Rastafari call "reasoning 

sessions" where members join together to discuss life according to the Rasta perspective. They see 

the use of cannabis as bringing them closer to God, whom they call (Jah), allowing the user to 

penetrate the truth of things much more clearly, as if the wool had been pulled from one's eyes. Thus 

Rastafari smoke cannabis together in order to discuss the truth with each other, reasoning it all out 

little by little through many sessions. While it is not necessary to use cannabis to be a Rastafari, some 

feel that they use it regularly as a part of their faith, and pipes of cannabis are always dedicated to 

His Imperial Majesty Haile Selassie I before being smoked. According to the "anti-cult" group 

Watchman Fellowship "The herb is the key to new understanding of the self, the universe, and God. It 

is the vehicle to cosmic consciousness" and is believed to burn the corruption out of the human heart. 

Rubbing the ashes from smoked cannabis is also considered a healthy practice. 
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Other modern religious movements 

Elders of the modern religious movement known as the Ethiopian Zion Coptic Church consider 

cannabis to be the eucharist, claiming it as an oral tradition from Ethiopia dating back to the time of 

Christ. 

Other organized religions founded in the past century that treat cannabis as a sacrament are the 

Santo Daime church, the THC Ministry, the Way of Infinite Harmony, Cantheism, the Cannabis 

Assembly, Temple 420, Green Faith Ministries, the Church of Cognizance, the Church of the Universe, 

The Free Marijuana Church of Honolulu, The Free Life Ministry Church of Canthe and the federally 

tax-exempt inFormer Ministry Collective of Palms Springs, CA. The Temple of the True Inner Light 

believes that cannabis is one of the parts of God's body, along with the classical psychedelics: 

mescaline, psilocybin, LSD, and DMT. 

Modern spiritual figures like Ram Dass and Eli Wyld openly acknowledge that the use of cannabis has 

allowed them to gain a more spiritual perspective and use the herb frequently for both its medicinal 

and mind-altering properties. 

In Mexico, followers of the growing cult of Santa Muerte regularly use marijuana smoke in 

purification ceremonies, with marijuana often taking the place of incense used in mainstream 

Catholic rituals 
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Bazen izlediğin şeyin, mesela konusu aslında iyidir belki ama oyunculuklar o kadar kötüdür ki bunun 

farkına bile varmazsın, çünkü "bu ne lan?" dersin ya. İşte sadece tek şeye odaklanacak durumda 

olmak ve sadece keyif aldığı şeye odaklanmak her şeyin iyi yanına odaklanmayı sağlıyor. Kötü yanı 

bazen oldukça kötü şeyleri de sadece iyi yanını görüp iyi sanmak. İyi yanı toplam keyif ve lezzeti 

maksimize etmek. 

Etraflarındaki insanlara uyum sağlamak için onların nasıl davrandıklarını gözlemlemek zorunda 

kalacak kadar onlardan farklı, yüksek iq'lü insanlar adeta "insan" değiller. Başka bir şeyler. Hayat 

insanlara güzel? Neden bütün keyfi onlara bırakalım. Onların seviyelerine indiğimizde birden herşey 

o kadar da kötü olmamaya başlıyor. Bu şekilde mutlu olunca beyin de daha verimli çalışıyor. Çünkü 

kendisinin işlem gücünü acıyla bloke eden, "kurtulunması gereken şeyler" olarak etiketlenmiş bir alt 

task (görev) grubu yaratan ve single task için optimize işlemciyi tıkayan hayat geçici olarak güzel 

renklerle boyanıyor. Aynı zamanda andan tad alabildiği ve arkada beyni tıkayıp gerginliğe yol açan 

multitask bulutundan kurtulduğu için kişi daha keyifli, etrafındakilerle beraber gülen bir adam oluyor. 

Etrafındakilerin anlattıkları ilginç geliyor artık. Ama alkol alan adamın konuşma sırası kendisine geçsin 

diye beklerken zaten takip etmediği kişiye anlattığı ilginçmiş gibi davranması gibi değil. Gerçekten 

dinliyor. Senin karakterin ve hayatın sebebiyle beynini tıkayan ve kurtulmanın yollarını aradığın alt 

task bulutu ile ilgili olmadığı için sinirlenerek dinlediğin konuları bu sefer anlık sohbet ve o 

sosyalleşmenin getirdiği hormonların tadını çıkartarak dinliyor. Karşısındaki insana samimi bir ilgi ile. 

Söylediklerinin doğru önermeler olup olmadığını sorgulamak yerine, sana anlatacak kadar önem 

verdiği şeyin onda bu önemi vermesini sağlayan ne gibi bir duygusal tepki yarattığını algılayıp onun 

duygusunu paylaşarak oluyor sosyallik hormonu salgısı. Oxytocin, empatite ve aşkta. Budizm de 

meditasyon yoluyla alt taskları susturup tüm işlem gücünü ana vererek transa erme sanatı olduğu 

için ilgi çekici. Şahsen ben obsession'a yatkın bir yapıya sahibim. Belki bir gün bunu meditasyonla 

değiştirmeyi öğrenebilirim, huzura ulaşabilirim. Fakat cannabis kadar etkili olduğuna inanmıyorum. 

Cannabis ise kısa devre yaptırmak yoluyla bunu sağladığı için Şaman olacağım derken Şaban olmak 

da mümkün. Burada algı şeklini değiştiren maddelerin etkisinin bir değerlendirmesini yapmak şart. 

The doors of perception hakkında bir ek$i sözlük kullanıcısından kısa bir tanım ve yorum: 

Aldous Huxley'nin deney amacıyla güney amerika yerlilerinin peyote adını verdiği bir uyuşturucunun 

özü olan meskalin adlı uyuşturucu maddeyi alma deneyimini ve bundan çıkardığı sonuçları topladığı 

kitap. 

Kitabın başında ve kitap boyunca sürekli, kendisinin hayal gücünün çok kısıtlı düzeyde olduğunu ve bu 

yüzden rüyalar ve hayaller yerine gerçek dünya üzerinden halüsinasyonlar gördüğünü belirtir 

Kitabın özü ve isminin kaynağı şudur: bizim şu andaki dünya algımız yaşamımızı sürdürebilmek üzere 

koşullandırılmıştır (bkz: darwinizm). Algı kapılarımız algılanabilecek başka şeyleri süzer. Meskalin 

sayesinde beyne glikoz gitmesini engelleyerek beynin bu gardiyanlık görevini sekteye uğratabiliriz ve 

böylece şimdiye kadar algılayamadığımız şeyleri de algılayabiliriz. 

Kitapta kumaşın kırışılıklarının ne kadar mucizevi geldiğinden ya da renkleri ne kadar parlak 

algıladığından bahseder. Bir yerden sonra tasavvuf edebiyatı yapmaya başlamış gibi gelir çünkü 

sonuç olarak şöyle bir yere varır: "meskalin almış insan algılamaktan o kadar zevk alır ki, algıladığını 

anlamaya çalışmaz." Tasavvuf da zaten varlıkların içindeki tanrıdan dolayı varlıkların insana huşu 

vermesi felsefesi değil midir? 
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Algı şeklini değiştiren maddelerin ikilemi şudur:  

1. Duyu organlarının algılama şekli öğrenilmiş bir davranış biçimidir. Dışarıdan gelen veri-bilgi-

sinyalin tamamını işleyecek işlem gücüne sahip olmayan ve sağ kalmak için hızlı tepki vermesi 

gereken beyin, bunları anın ona verdiği hisle önem sırasına koyarak filtreler. Algı şeklini 

değiştiren maddeler kullanıldığında bu filtreleme devreden çıkar. Görüntü, ses, koku, tad 

algılarının birbirine karışması ve önemli olanın algılanmasının zorlaşması pahasına toplam 

algı güçlenir. İnsan gerçekliği ilk defa tanır.  

 

2. Fakat, algılanan ile kurgulananın karışması, endişe edilenin, arzulanılanın, inanılanın, yani 

zihin gözünde görülenin, gözle görülen gerçeklik olarak algılanmasına sebep olabilir. 

İnsan gerçekliği ilk kez tanıdığını düşündüğü anda hayal dünyası gerçekliğe karıştığında, bundan 

yapması gereken gerçekliğe ulaştığını düşünmek değil, kendi ruh dünyasında yolculuk yaptığını 

anlamaktır. Demek ki benim böyle korkularım varmış, demek ki benim bilinç dışımın, bilincinde 

olmadığım böyle kurguları, böyle bir algısı varmış diyerek kendisini tanıma deneyimi olarak 

değerlenmektir. Aksi halde insan bilincinde olmadığı saplantı ve korkularının gerçeklik olduğu algısı 

ile psikolojik bozukluğa doğru ilerleme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. 

Bu yüzden gerçek bir Şaman, bu konuda ustalaşmış kişidir. Kendi ruh dünyasında yolculuk 

yapabilecek kadar ustalaşmış, maddenin etkilerini tanıyan, karşısındakini cold ve warm reading'le 

okuyan, onun kendi ruh dünyasında çıkmaya ihtiyaç duyduğu yolculuğu şekillendirecek, yönetecek 

sözler ve davranışları maddenin etkisinin yanında veren, terapinin yaptığını kısa sürede yaşanan bir 

deneyimle tetikleyen kişi. 
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the body’s got a mind of it’s own 

it's another stupid living inside of you 

you complete each other 

because it is a different kind of stupid 

 

if you listen to it's point of view 

you're a moron 

if you don't 

you’re another kind of moron 

 

when the connection between you is amplified 

you can almost hear it’s thoughts 

you can feel what it feels 

you can understand it better 

 

not only you get more pleasure 

pleasure out of the activities it enjoys 

but you can still be fully awake 

awake and aware 

 

mine is an optimist,  

with a lot of creativity and love 

my other self is a grumpy pessimist 

always hard at work on a mission 

 

the body is closer to nature than the other self 

it can almost smell and see hormones 

it feels, connects, understands 

it shares, smiles and enjoys 

 

the body enjoys the beauty in things 

it feeds on them, with emotions 

even stuff traditionally considered bad, like sadness or pain 

is an emotional experience to be percieved 

 

the other self doesn't get bored with work easily 

it checks all the details 

it always has a system 

and it doesn’t only see the beauty in things 

 

reason is not enough 

emotion, intuition and instinct are not enough 

seeing the bad side of things all the time, sucks 

seeing only the good side of things misleads 

 

the body’s got a mind of it’s own 

there is a time and place, a need for both 

they complete each other, percieve more, enjoy more, accomplish more 

follow the path of the middle way. in theory, one day, you will become one.  
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Tarot, Burçlar ve Yeni Çağ 

Moron çoğunluk olarak adlandırdığı kitlenin din algısı ve soyut kavram algısı ile dini değerlendirmek, 

zeki olduğunu iddia eden insan için ne kadar tutarlı bir davranış? Burçlar, Tarot ve Carl Jung’un 

savları hakkındaki yargılarını yine moron çoğunluğun algısı üzerine kurmak ne kadar anlamlı? 

Dini individuation süreci ve aydınlanma yolu olarak gördüğümüzde, The Major Arcana (Jean Baptiste 

Pitois, also known as Jean Baptiste or Paul Christian, 1811-1877) isimli tarot kartları, "evolution of 

the mind, the cycle", "zihnin evrimi, devir" aşamalarını anlatıyor. 

0. The Fool  

Optimism the greater good will prevail.  

Foolish idealism, impulsive behavior, or extravagant and foolish choices. 

1. The Juggler (The Magician) 

Imagination (wands), intellect (swords), emotions (cups), corporal physical World (wampum).  

Lack of courage or willpower, confusion or using one's innate powers for destructive, manipulative 

ends. 

2. High Priestess 

Strong feminine energy of intuitio. Looks at problems intuitively, from another angle. 

Emotional instability and a dependency on external cues and over-calculated actions. 

3. The Empress 

Dealing with mother figure issues. 

Retreat from emotions and the physical side of life and/or using intellectual capabilities to problem 

solve. 

4. The Emperor 

Dealing with father figure issues. 

A neglect of responsibility to family or business matters, or a relationship with an abusive boss or 

family figure. 

5. The Hierophant 

Wise man giving a blessing to two subjects, the father and the mother.  

Says there is more than one path to God, and recommends you find one that makes you happy. 

A surrender of responsibility that should not have taken place. 

6. The Lovers 

Lovers. Choice. 

One must make choices before fate makes the choice for you, which is one of the negative aspects of 

this card. Another is the pain that can be inflicted through choices. 

7. The Chariot 

Conflict arising from two natures within us. 

Lack of focus, a weak will or unnecessary aggressive action. 
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8. Justice 

Need for balance, rational and well-thought-out decisions. 

Tendency to act irrational, over-emotional and impulsive in an unfair manner. 

9. The Hermit (Münzevi) 

Needs quiet time and solitude. His travels are of an inner nature. His wisdom is not found in books, 

but through a true understanding of himself. 

Excessive caution and a static state where one refuses to bend and change, refuses to approach new 

ideas or look within. Isolation, depression. 

10. The Wheel of Fortune 

Wheel of Fortune signifies change. Go with the flow of our lives. 

Fighting against changes and refusing to accept a new chapter in one's life. 

11. Strength 

Courage and strength through the gentle child of compassion. Love and courage. 

The negative aspect of this card would be an abuse of power or a weak will evident upon trial. 

12. The Hanged One 

Sacrifice. Surrender of ego for the bigger picture. 

The negative of this card is denying your spiritual side, your true side and focusing on the physical, 

perhaps being selfish and egotistical. 

13. Death 

With every ending there is a new beginning; with every death, a new birth. Let go and move on. let 

go of fear, change one's view of reality and embrace change. 

The negative aspect of this card is refusal to change. Holding on to the past without acknowledging 

the present, attempting to remain static.  

14. Temperance (Sükûnet, ılımlılık, ölçülülük) 

Balance in life. Blend opposites, merge opposing viewpoints and create harmony within our lives. 

The negative aspect would be to waste energy in discordant disagreements, to stagnate in an oppressive 

atmosphere or to overindulge in some activity. 

“Jedi belli bir bilince vardığında zaten kötülüğün var olması gerektiğini, tamamen yok edilmesinin doğal 

olmadığını ve buna uğraşmanın mümkün olmadığını görüyor. Bu yüzden Jedi, sürekli kendi içindeki 

kötülüğü yok etmeye değil, onla barış yapmaya ve bu şekilde ilerlemeye çalışıyor.” 

Devri daim. 

14. level, Temperance, sükûnet, ılımlılık. 15. level, The Devil, çarpık Dark Side anlayışın yıkılması.  

Jedi trials, padawanlığın sonu. Trial of the Spirit, "Facing the mirror". Galen Marek facing Sith assassin 

Starkiller at the Temple on Coruscant, Star Wars The Force Unleashed, Luke entering the cave on 

Dagobah, Star Wars The Empire Strikes Back.  
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15. The Devil 

When we try to instill our beliefs in others and restrict others' freedom because they conflict with our 

own beliefs. Rationalize oppression and wars. Are they guilty of actual crimes? 

Deception of appearances. 

Benim örneğimde dogmalaşmış logical positivism - logical empiricism, çarpık Freud algısı, bir de 

çarpık Dark Side algısı. İçgüdülere güvenmemek, kontrol edilmesi gereken bir yapının parçası 

sanmak. Sebeplere bakmaktan sonucu görmemek. Freud'ün üçlü structural modelinin (it, I, over-I) 

the core'un da ego'nun da temeli olduğunu ve fiziksel gerçekliklere, özüne göre seçtiğin seni 

etkileyen kültürün de sen olduğunu görememek. Daima kendini aramak. Daima şeytan aramak. Bir 

özüne güvenmemek, bir mantığına güvenmemek, kuyruğunu kovalamak. 

Pulp Fiction’da karakterin ruhunun durduğu çantanın şifresi 666. “Kâfir” diye yakılanların 

katledildiğini, yargılanılamanın yanlış olduğunu, kurumsallaşmış inanç sisteminde bir hata olduğunu 

savunanların “satanist” ilan edilmesinin kökeni. 

The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he exists. 

“Your mind makes it real”. 

16. The Tower 

Changes in life. Changes may be in a belief system, in spirituality. There is potential for a new one in 

its place. 

A negative side to this card would be to remain static and not allow a necessary change to take 

place, becoming trapped in an old outdated system. 

17. The Star 

Optimism, hope, a look to renewal of faith and fulfilled dreams. 

Self-doubt, lack of trust, cynicism, pessimism. 

18. The Moon 

Faces of the moon. Transformation. 

Inconsistencies. 

19. The Sun 

Success, happiness, warmth and security. Renewal. 

Arrogance. 
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20. Judgment 

The completion of a karmic cycle. Aware of his true nature acts out his spiritual enlightenment, 

becoming free. 

Unfinished business, regret over past actions. 

“Benim o gün kızdığım sen değilmişsin, benim derdim hep kendimleymiş, özür dilerim.” 

Bana değil annene kızgındın. Bana değil, babana kızgındın. En çok da kendine kızgındın, onlara kızdığında acaba 

haksız mıydın diye. Çünkü onların da bir yanı korkuyordu, bir yanı yargılıyordu. Onlar da şimdi vücudun yaşlandı 

diye büyüdüm mü yani diyen, o ana bir anda nasıl geldiğine şaşıran çocuklardı. Eleştiriyorlardı güçsüz olmandan 

korktukları için, vazgeçip yuvadan uçuruyorlardı, sağ kalacak kadar güçlenmen için. Dehşete kapılıyorlardı senin 

güçlü olmaman fikrinden, yargılamak da bunun sonucuydu, kontrol arayışı ve sevgi verememek de. 

Yok öyle bir şey. 

Hislerine güvenemiyorsun, çünkü hislerine güvenirsen o gün anneni üzdüğünde, babanı üzdüğünde içinden 

yükselen pişmanlık hissinin doğru olduğunu ve suçlu olduğunu hissedip yıkılmaktan korkuyorsun. O yüzden 

hislerini bastırıyorum. Üstüne gelmem seni yoruyor. İyi de, suçlu diye bir şey yok. Hepimiz aynı çamurun içinde 

debeleniyoruz. Bununla yüzleşmemek seni mutsuzluğa, aynı hatayı tekrar tekrar yapmaya ve kendini 

sevmemeye götürüyor, farkında değil misin? Senin şu anda olduğun şey çok güzel. Sadece onu görebilmen 

gerekiyor. İçinde bir çocuk, etrafında da güçlü bir ejder. Alev saçmaktan çocuğu unutma yeter. 

İyi de ben belki 20 (judgement) değil 3 (empress bölümündeyim). Sen benim ne zaman ağlamamın, ne zaman 

gülmemin benim için iyi olduğunu bilemezsin ki, bırak da ben içimdeki sesi dinleyip kendi cycle'ımı kendim 

tamamlayayım. Belki seninkinden çok farklı ve anlayamayacaksın. Bırak hüzünlü şarkılar dinlemem gerekiyorsa 

dinleyeyim, ağlamam gerekiyorsa ağlayayım. Hüzün engellenmesi gereken bir şey değil. O gün hüzünlüydüm, 

şimdi mutluyum. Bana bakıp kendini görmenden, kendine bakıp benim hissettiklerimi anlamaya çalışmandan 

sıkıldım. Ben kendi yolumu bulurum, senden beklediğim beraber gülmek sadece. 

Ha doğru. Pardon. Judgment comes from projecting. I have to remember that. Yine şu ana bakıp gülümsemek 

yerine vaktiyle seni üzgün gördüğüm anlara taktım. Yine biraz kendimi gördüm sende. Benim derdim kendimle. 

20. bölüm zor bir bölüm. Kurtarman gereken insanları kurtarmaktan vazgeçiyormuş gibi hissediyorsun kendini. 

21. The World 

The card tells us that much insight and wisdom has been obtained and a cycle has been completed in 

one's life. “The World is yours” (Scarface, 1983). 

Negative interpretation might be fear or a lack of vision blocking one's path of growth, remaining 

static and stagnant, unable to move to a new stage of development. 
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Nasıl depresyon esnasında görülen aşamaların hepsi herkeste görülmeyebilirse, illa o sıra ile 

görülmeyebilirse hayata dair bu aşamaların da herkeste hepsinin aynı sırayla görülmesini beklemek 

anlamsız olur. 

En komiği de aslında bu bitince belki sadece bir cycle’ın bitmesi ve yeni bir inançla başa dönmemiz. 

Eşyanın tabiatı bu. Döne döne, zamanla açılarak büyüyor evren. Daha iyiyi buluyor. 

Doğum   30 yaş 

∞ 0  42  69  666  0 ∞ 

 

Değişmek değil, unfold etmek. Çocukluğu değil, ergenliği terk etmek. Büyümek değil, içindeki çocuğu 

bulmak. Stephen King's It'de olduğu gibi, 30 yaşında bir daha geliyor eski korkularla yüzleşmemize 

sebep olan vücut kimyası. Bundan sonraki hayat biraz da buradaki karara bağlı. 

 

30 yaş ikinci ergenlik değil, yeniden doğuş. Bakalım 45’inde neler yumurtluyor olacağız. Neyse 60’dan 

önce kendimizi bulduk, 60 yaşında son 30 yıla bakıp piüüüv demek de vardı. İkinci cycle’da, 60 

civarında bir bunalıma daha hazır olmak lazım  

 

30 came and went a long, long time ago 

And the 60's up ahead, yes it is... 

(30, Twisted Sister) 

 

Only human.  

The universe tends to unfold as it should.  

Dance to the beat of the universe baby. 

Time doesn't change us. It just unfolds us. 

Whatever path a man takes, is his own choice. 

 

Dünya dönüyor dostlar 

Bir sözden dönsem çok mu 

Devran dönüyor dostlar 

Ben dönmüşüm çok mu 

Ali yazar Veli bozar 

Küp suyunu çeker azar azar 

Üzülmüşüm neye yarar 

Keskin sirke küpüne zarar 

(Ali yazar, Veli bozar, Barış Manço)  
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Eleştiri odaklı dogmalaşmış logical positivism kimliğinden sıyrılıp tekrar bakınca her şeyi farklı 

görüyorsun. Doğanın yeniden doğuşu, tabiatın yeniden canlanışı olan equinox yılbaşı olmalıydı. 

"Terazi" dedikleri Libra, dengenin değiştiği ay, diğer equinox, sonbahar dönüşümü de yılın ortasına 

denk gelmeliydi.  "Burç" dedikleri şeyin temeli doğanın insana etkisiydi. Mevsimlere göre vücut 

kimyasallarının devri. Belki bölgesel mevsimler değil, dünyanın açısından kaynaklanan bir etki. 

Hayvanlar manyetizma sensorleri ile yollarını buluyorlar, yeni nesil cep telefonlarında yer tespiti ve 

haritalar için bunlar kullanılıyor. Kış geldi, bahar geldi diye halet-i ruhiyesi değişen, baharda seviyesi 

azalan testosteronun davranışlara ve algıya etkisini bilen birinin bunlara ihtimal vermemesi komik.  

  Aries  March 21 - April 20  New year, muhasebe80 (Balen Ferfex  ) 

  Taurus April 21 - May 20    

  Gemini May 21 - June 20   

 Cancer June 21 - July 21   

  Leo  July 22 - August 22   

  Virgo  August 23 - September 22  

 Libra  September 23 - October 22 Shift in balance (özünü bulma81) 

  Scorpius October 23 - November 21  

  Sagittarius November 22 - December 21   

  Capricorn December 22 - January 20  

 Aquarius January 21 - February 19  

   Pisces February 20 - March 20   

“Mart'ın sırrını çözdüm, çok zekiyim” iddiasında değil, tam tersine, “ulen acaba her mart bünye gaz 

yapıyor da onu varoluşsal sancılara mı yoruyorum ben” diyecek kadar mütevazı. Üst üste aynı durum 

tekrarlanacak mı merakıyla düşülen notlar. 10 yıl sonra beden aynı beden olmayacağı için o notların 

bir kısmı otomatik olarak anlamsızlaşabilir ama sabit kalanlar da olursa ilginç olur. 

İlk intibanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Hafızanın karakteri ve duygusal özü şekillendirdiğine 

inanıyoruz. İlk 2-4 yılın hatıralarının hatırlanamadığına ama yine de duygusal tepkilerimizi 

şekillendirdiğine inanıyoruz. Dünyaya ilk geldiğimiz dönemde dünyanın üzerimizde bıraktığı ilk 

intibanın, özellikle hasat dönemi, kuraklık dönemleri vb. tarım toplumları için mevsim etkisinin ciddi 

önemi olduğu devirlerde, özümüz üzerinde etkili olmayacağını iddia etmek zor.  

Bunun yanı sıra cold reading ve forrer effect kullanılarak insanların bilinçdışlarında, duygusal 

özlerinde yüzeye çıkma ihtiyacı duyan şeylerin açığa çıkartılması, bunu yapmaya imkân verecek bir 

çerçeve sağlayan ve bunu insanların dönemsel değişimleriyle ilişkilendiren tanımlar, zayıf durumdaki 

insanlardan maddi kazanç elde etmek veya onları yönlendirmek için kullanılmadığı sürece faydalıdır. 

  

                                                             
80

 Bende tabi. Bahar depresyonları. İş hayatını gözden geçirmeler. Belki ikizlerde tam tersi olur. Tiger’s eye. 
81 Varoluşa ahit, Ekim 2010, Ekim 2011, Ekim 2012, özümü bulma tarihlerim. Aquamarine. 
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Equinox: aequus (equal) and nox (night). Around the equinox, night and day are about equal length. 

Day man.  

Fighter of the Night man.  

Champion of the sun.  

You're a master of karate and friendship… for everyone. 

(It’s Always Sunny In Philadelphia) 

Doctor Richard Strassman was among the first psychologists to study the effects of DMT and other 

psychedelic chemicals. Dr. Strassman discovered that DMT is released by the pineal gland while a 

person is approaching death. Thus explaining the imagery reported by survivors of near death 

experiences (NDE phenomenon). DMT is also released during the 49th day of fetus development. 

Dr. Strassman attributes this to the beginning of the soul. He often referred to the drug as the "God 

molecule" or the "spirit molecule" (wikipedia) 

Düşünceleri görselleştirmeye yaradığı gibi, görüntüleri iletmeye de yaradığı iddiası ilgi çekici. Bu 

kadarı olmasa bile bilinçdışındaki görüntüleri görselleştirmeye yaraması cold reading warm reading 

gibi yeteneklerle birleşince “düşünce okumak” olarak algılanacaktır. Ama önce nothingness. 

Libra: "Kış uykusu". Uzun geceler. Melatonin, DMT ve kim bilir daha nelerin beyinde yükselmesi. 

Hayal gücü ve bilinçdışının serbest kalması. Libra. Her bitiş (kurban edilen bakire, Virgo, kurban, 

ego’nun ölümü) yeni bir başlangıç getiriyor.  

Libra da yılın ilk ayı. Yılbaşı Han için Aries, Kor için Libra. Yin Yang. Gölge, Işık. 
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12 “sun god” cycle’ımız yanında 13 “moon goddess” cycle’ımız var. 28 günlük. Menstrual cycle. 

 

Daha kısa devirlerimiz de var elbette. Hafta mesela, "Friday I'm in Love".  

Monday:  Black    Obsidian, Smoky quartz     F# 

Tuesday:  Red-brown   Ruby, Bloodstone     G 

Wednesday:  Yellow-brown   Citrine, Tiger's eye     E 

Thursday:  Pink-rose, red hue Rose quartz, Emerald     D 

Friday:  Green-blue, clear Aquamarine, Blue Topaz    A 

Saturday:  Deep blue,   Azurite, Hawk’s-eye (Blue Tiger's eye) or Turquoise C 

Sunday:  Purple, White  Amethyst, Rock crystal (Pure clear quartz)  B? 

 

Daha da kısaları var, gün içinde öğren, yaşa, gece uykuda uzun dönemli hafızaya at, bilinçdışına kulak 

ver.  

Bir de daha ufak devirlerimiz var, mesela saatlik. 45-50 dakika öğrenen beynin 10-15 dakika 

dinlenmeye ve bunu uzun süreli hafıza haline getirmeye ihtiyacı olması gibi. Eğitim sistemi. 

 

 

“Ama günler, aylar, saatler insan yapımı konvansiyonlar” 

Sen de öylesin (Senin de olmaman gerekiyor ama varsın işte, Cem Yılmaz). There are two faces to a 

coin. Her şeyin birbirine bağlı olduğu ve gravitation ve electro magnetism ile etkilediği evrenin 

tamamının güneş sistemine etkisi, güneş sistemi ve ayın dünyaya etkisi, yıl, equinox. Nasıl bunları 

yıldızlar ve ayın uzaydan resmini çekmeden, yeryüzünde gözlem ve güdülerimizle bulmuşsak, daha 

ufak cycle’ları da bulmuşuz.  

Evet, başka bir gezegene taşınırsak insanlık başka bir şey olacak. Evet, bizim için evrenin merkezi 

Dünya, yaşadığımız yer. 
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Başka bir gezegende olsak farklı olacağımız fikri ve devirler ile yol alma fikri birleşince şu teori ortaya 

çıkıyor: Atalarımızın yıldızlardaydı. Evrim, uzay ve kendi türlerinin gelişimi hakkında bilgi edinmek 

isteyen bir toplumdu. Bilgi ağacından bir meyve yemek için hayat ağacından vazgeçen gönüllüleri bu 

gezegene bıraktılar (Âdem ve Havva). Bu insanlığın kaynağı olan günahtı, babamız bizi terketti 

(father, why have you forsaken me). Onların kaldığı gezegenin o dönemde olduğu manyetik alan 

düzenine geldiğimizde deney bitecek. Onların bizde geçmişlerini görmeleri gibi biz de onlarda 

geleceğimizi göreceğiz. Bütün sorular cevap bulacak.Tabi sadece bir teori. Alef, A, başlangıç. 

Bir senaryo. Hayal gücünün sembollerle akla yol göstermesi. LSD, DMT alanların bunları görmesinin, 

THC alanların bunları düşünmesinin sebebi. Shared hallucinations, shared visions. Yol 

gösteremeyeceği anlamına gelmiyor bu. Eğer yüksek işlem kapasitesine sahip görsel işlemcinin 

gösterdiği görüntüleri doğru okuyabilirsen bu sana yol gösterebilir. Sadece oturup televizyonda 

başkalarının günün insanına hitap eden hayalleri içinde ruhuna yakın olanı izlemek yerine bazen THC-

DMT-vision’da kendi yaratıcı ruhunu izlemek. The wider the target audience, the lesser the truth.  

Why watch only television when you also have autovision? 

Bu ilhamla düşününce 2012 kehanetine getirilebilecek yorum: Astronomik değişimlerin dünyaya 

etkisi ile elektro-manyetik alan değişimleri, normalde equinox'larda değişen mevsim etkisinin aşırı 

hali, pineal gland'e etki edecek, aşırı DMT ve melatonin salgılayacağız ve hepimiz sanrılar göreceğiz. 

O zaman anlayacağız beynimizin nasıl evrenle ve dünyayla bir olduğunu. 

İlham ile düşünmek, yaratmanın yolu.  

Yaratmak saçmalamayı da içeriyor tabi.  

İlham ile düşünmek, yaratmanın olduğu kadar geleceği görmenin de yolu. FLOW. 

All the works of man have their origin in creative fantasy. What right have we then to depreciate 

imagination. 

(Carl Jung)  
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Yoksa ilham ve sanatın insana gösterdiği yola inanmayanlardan mısın? Karacoğlan yetiş! 

"If I can't picture it, I can't understand it" (Albert Einstein) 

“No man can visualize four dimensions, except mathematically... I think in four dimensions, but only 

abstractly. The human mind can picture these dimensions no more than it can envisage electricity. 

Nevertheless, they are no less real than electro-magnetism, the force which controls our universe, within, 

and by which we have our being.” (Albert Einstein) 

Omzunda durduğun devleri tanı. Onlara inanıp yatırım yapsaydın şimdi milyonerdin. Başlangıçta insan 

beyninin çalışma şeklinin tarif edip ondan yola çıkarak kurguladığımız işlemci modeline geleceğin işlemci 

mimarisi demiştik. Aslında bugünün en hızlı super-computer’ları bu mantıkla tasarlanmış bir mimari ile 

üretilyor. Yeni nesil oyun makinaları benzer yapılı işlemciler kullanacaklar. En önemlisi herkesin elindeki 

iphone, ipad vs bu teknolojileri kullanıyor. Tarihin en büyük ürünlerinden oldu. Geleceği görerek o yolda 

gereksiz kalacak parçalar yerine, plana uygun parçaları yüksek kalitede barındırmak mantığıyla, bütçe 

kısıtı içinde kaynakların etkin kullanımı ne demekmiş öğretti (less is more). 7’den 70’e hitap etmenin 

yolunun instinctive (içgüdüye dayalı bir şekilde) kullanılacak bir ürün yaratmak olduğunu kanıtladı. Küçük 

çocukların odaklanarak geometri kavramlarını ve hafızalarını geliştirecek oyunlar oynadığı, bilgiye eriştiği 

bir cihaz oldu. VR’ın yolunu açtı. Apple’ı en değerli teknoloji firması yaptı. Bütün bunlar bu tarz düşünce 

biçiminin takipçisi buddhist bir hippie tarafından yapıldı. Dünyayı değiştirmek için yola çıktığını söyleyen 

bir adam. Apple’ın ilk logosu Newton’un kafasına düşen elma resmiydi. 

“Everything is connected”. “Judge a tree by its fruit”. “Bu da mı gol değil?” 

2012’nin yeni bir çağın başlangıcı olmasının sebebi, artık insan beyninden ilham alarak bilgisayar 

tasarlama çağını aşıp, bilgisayarda tasarladığımız ihtimalleri evrimimizin takip etmesinin yolunun açılması. 

Gerekirse kendisine yarattığı kendisinden üstün yapay zekâlarla sanal gerçeklikte mücadele ederek. 

82 

Yeah. Use it, use all of it. Not just the 15%. Görsel-hayali kısmını da, sözel-mantık kısmını da.  

Use it by taking shifts if you must. BUT ON YOUR OWN. 

                                                             
82 House MD 
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Bir smartphone'um var. Bu telefona bayılıyorum. Telefon olarak kullanmıyorum, o işler için bir "dumb 

phone"um var. Buna ayrı bir hat takıyorum ve cep bilgisayarım olarak kullanıyorum. Bütün randevularım, 

yapacağım işler, alışveriş listem, fikirlerim, ses olarak kaydedip cloud'da biriktirdiğim notlarım, USB'den 

bağlayıp her yerde print edebileceğim ve her zaman güncelleyip cloud'da tutabileceğim dosyalarım, 

bilgilerim, aklımda tutmam gereken adresler, doğum günleri... Bu benim akıl defterim. 

iPhone'da da bu uygulamalar var, iyi bir dokunmatik ekran var, rahat kullanılan bir tasarım var ve işlemci 

iyi kullanılıyor çünkü kapalı sistem avantajı var, tamamen o donanıma göre yazılmış uygulamalar sistemin 

potansiyelini daha iyi kullanabiliyorlar.  

Burada herşeyi, yapacağım işleri ve onlar için gerekenleri yazılı bir şekilde elimin altında tutmak, onları 

önem sırasına göre sıralamak veya zamanı ideal şekilde kullanmak için gerekli şekilde sıralamak için 

gözümün önünde olmalarını sağlamak benim için önemli. İnsan kafasında ilk yapmak istediği şeyi veya en 

önemli gördüğü veya en kolay yapacağı şeyi canlandırıp öncelik sırasını iyi yapamayabiliyor, tüm işlerin 

listesini oluşturmak zamanı daha iyi kullanmaya yarıyor. Yazarak daha iyi yapılabiliyor işler. Her şeyi 

aklında tutmaya çalışmamak ve parmaklarınızın ucunda bir asistanınızın olması zekâyı daha önemli şeyler 

için, o işleri en iyi şekilde yapmak için kullanacak şekilde özgür bırakıyor. Kafanızı o ana ayırabiliyorsunuz. 

Bu açıdan bu telefon hayatımı değiştirdi ve böyle bir şeyi 20 yıldır istiyordum. O zamanlar pda'lar vardı, 

hatta onlar da yoktu, cep organizer'ları vardı, iğrenç şeylerdi, pratik değildiler, kullanışlı değildiler. Şimdi 

hakikaten altın bir çağda yaşıyoruz. Müziğini de dinleyebileceğin, televizyon da izleyebileceğin, video da 

izleyebileceğin, sosyalleşebileceğin, irtibatlarını sürdüreceğin, internete girip bilgiye aradığın bilgi için 

tasarlanmış uygulamalarla en hızlı ve en pratik şekilde erişebileceğin, bütün işlerini organize etmene ve 

kolaylıkla yapmana yardımcı olan cihazlar. Akıl defterleri. 

Mucize bir cihaz bu, bunu eline alıp da 20 yıl öncesine gitsen, bütün dünya hızlanarak ilerler, bütün 

teknoloji, yapılması gereken işler hızlanarak ilerler, insanlar daha akıllı olurlar çünkü akıllarını bu cihazın 

yaptığı işlere daha az ayırır, daha yaratıcı ve zekice çözümler üretmeye daha çok ayırırlar. 

İşte böyle bir cihazı popülerleştirerek, yaparak değil, çünkü parçalar dışarıda zaten vardı, ama parçaları 

birleştirip doğru bir dizaynla örnek oluşturarak ve popülerleştirip o örneğin takip edilmesini sağlayarak, 

doğru dizaynla, dizayndan kasıt sadece güzel gözükmesi değil, pratik ve özgürleştiri bir tasarımla dünyaya 

sunarak dünyayı değiştirdi bu adam. Şimdi daha da hızlıyız. Daha da zekiyiz. Daha da iyiyiz. Yani taaa 

seksenlerdeki "Biz zihin için bisiklet üretmeye çalışıyoruz. Bir yerden bir yere yürüyerek de gidersiniz ama 

bisikletle daha hızlı gidersiniz. Bunun zihin için, akıl için olanını yapmaya çalışıyoruz, a bicycle for the 

mind" felsefesini, vizyonunu adam hiç bozmadan bugüne kadar getirdi. Bunun anlamını kavramak lazım. 

Bir kaç yıl sonra bu aletler daha da ucuzlayacak, standartlaşacak, o zaman şu anda gereksiz gördüğü için 

almayanların da eline geçecek ve ne kadar işe yaradığını anlayacaklar. 

Benim kafamı meşgul etmiyor. İşimi hızla görüp yoluma devam etmemi sağlıyor. Tasarımın öneminden 

kastettiğim bu. Akıllı sistemler sizin ayrıntılarla boğulmamanızı, işinize bakmanızı sağlıyorlar. Bu kültürü 

dünyaya tanıtan, tasarımın önemini kabul ettiren, popülerleştiren Steve Jobs oldu.  

Diğer firmalar esnaf mantığıyla, toptancı mantığıyla çalışırken, dolmuş şoförü estetiğine sahip çirkin 

ürünleri pazarlamak için etiket mantığını kullanırken, yani "İçinde şu da var! Bu da var! Toptancıyız biz, o 

yüzden ucuza!" şeklinde bir yaklaşım kullanırken Apple “en iyi iş görecek, en keyifli ve pratik kullanılacak 

ürünleri tasarlıyoruz, estetik, zevk veren formda sunuyoruz ve sadece gerçekten gerekli olan parçaları 

koyup onları da en yüksek kalitede parçalardan seçiyoruz, böylece Lisa projesi gibi uçuk fiyatlı da olmuyor, 

diğer ürünler gibi yığma etiket ürünü de olmuyor, kaliteli oluyor ve gerçekten işinizi görüyor” mantığıyla 

hareket etti ve bu kültürü dünyaya yaydı. 
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Bunun dışında eleştirdiği MS gibi firmaların zevk sahibi olmayan, akılsız tasarımlarının kendisini takip 

etmesini sağlayarak bu süreci hızlandırdı. Bunun için cesur ve kendinden emin oldu. Duruşunu bozmadı. 

Bir yönetici olarak firmasının hisseleri onun dudaklarından çıkacak sözlere bağlı olmasına rağmen 

"gençliklerinde bir asit atmış olsalardı biraz gözleri açılmış olurdu" diyecek kadar kendisine güvendi, “bu 

herif keş, yatırım yapmayalım” deyip hisselerini satarlar diye korkmadı. Zekâsı, çalışkanlığı ve karizması ile 

dünyayı peşinde sürükleyecek kadar kendine güvendi. 

Evet, bir Einstein değil, bir Newton değil. Ama geleceğin Einstein’ları, Newton’ları bu kültürle yapılmış 

Apple ürünlerini veya onların etkilediği piyasada, onların kültürünü takip eden ve saygı duyan Google gibi 

firmaların yapacağı ürünleri kullanıyor olacak ve dünya daha hızlı ilerleyecek, daha güzel bir yer olacak. 

İşte bu açıdan dünyayı değiştirdi. Bize hippie kültüründen etkilenmiş bir insan olarak uzakdoğu kültüründe 

ve uyuşturucu kültüründe gördüğü trans, meditasyon, yüksek konsantrasyon ve odaklanmanın verdiği 

zihin açıklığını sağlayacak şekilde yaptığımız işten başka hiç bir şey düşünmememizi sağlayacak akıllı 

tasarımlar sundu ve dünyayı değiştirdi. Çünkü trans, konsantrasyon kafayı sıkıp bir şeye odaklanmaya 

çalışmakla değil, başka hiç bir şeyi düşünmemekle elde edilir. İşte akıllı tasarımlarla yaptığımız işten başka 

bir şey düşünmek zorunda kalmamızı sağlayan teknoloji kültürünü bu adam yaygınlaştırdı çünkü hem 

karizmatikti, hem de en iyi o başardı. Bunun yanı sıra hayat tarzı, haksız yere karşılaştığı engellere rağmen 

zoru başarması ve cesareti ile ilham veren bir örnek oldu. 

Tabi ki dünyaya en büyük etkisi, Apple'ın başarısı ile büyük şirketlerin, paranın, yeni dünyanın 

yönetiminde ürün odaklı düşünen, kullanıcı deneyimi odaklı düşünen, insan odaklı düşünen, tasarım 

odaklı düşünen, "farklı düşünen" (think different) insanların olması gerektiğini dünyaya ispatlayarak kendi 

kuşağının kravatlılara (suits) karşı zaferini ilan etmesiyle oldu. 

Tarih bilime ve insanlığa yön veren isimleri yazar. Bilim aynı anda pek çok yerde ilerler, telefonu biri 

bulmuştur ama başka bir yerde daha birileri bulmak üzeredir. Ampulü biri bulmuştur ama başka bir yerde 

daha birileri bulmak üzeredir. Çünkü kolektif bilgi ve kültür artık buna izin verecek birikime sahiptir. Tarih 

öncüleri, ilk başaranları, yol gösterenleri, ilham verenleri hatırlar. Tarih internet ve teknoloji çağına yön 

veren en önemli isimlerden biri olarak bu adamı yazacak. 
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Sizin için “endişe” eden insanlar ne düşünürse düşünsün, en başarılı olacağınız işler ilhamınızın size 

yön göstereceği işler. Onlar da en keyif aldığınız şeyler. Çocuğun vücudu gelişirken toplamayı, 

zıplamayı sevmesi gibi, hayatta o an keyif aldığınız pek çok şey sizi ileriye hazırlıyor. Eğlence veya 

vakit kaybı olarak görülen, “güzel ama ne işe yarar” diye bakılan şeyler ileride bambaşka kapılar 

açabiliyorlar. Güzel yazıya olan merakın bugünkü modern işletim sistemlerindeki font sistemlerinin 

estetiğini ve altyapısını düşündürmesi gibi. 

İşi olmayanın parasız kaldığı, parasız kalanın borç alamadığı çünkü diğer insanların da parasız olduğu, 

kredi kartının olmadığı, aklını başına toplayıp bir işe girip çalışmamanın aç kalmak ve hatta ölmek 

anlamına gelebildiği veya bu açlığı aile ile paylaşarak onlara yük olmak anlamına geldiği dönemlerden 

kalma reflekslerle hareket eden eskileri dinlemek, bugünün insanını ne mutluluğa ne de başarıya 

götürür. Bilgisayar oynuyor ve vakit kaybediyor diye düşündüğünüz çocuk ileride doğru hisselere 

yapacağı yatırımlarla sizi şaşırtabilir. İçinizdeki çocuğa kulak verin. 

“Again, you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. 

So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in 

something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it 

has made all the difference in my life.” (Steve Jobs, 2005, Stay Hungy, Stay Foolish) 

Farklı düşünmek, hayalgücünü kullanmak, ilham almak, aklında canlandırmak öğrenilebilen 

yetenekler. Bunları öğrenmek için keyif ve ilham kaynaklarını takip etmek lazım.  
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“Stoned Ape theory of human evolution”, ilgi çekici bir fikir (Terence McKenna, Food of the Gods). 

 

Beynin algı şeklinden ve karar verme mekanizmalarından söz ederken "faydacı davranış modeli" ile 

duyguların etkilerini karar mekanizmasından çıkartmaktan söz etmiştik. Yapılan deneyler "Volkanlı" 

deneklerin karar verme mekanizmasının daha başarısız olduğunu ortaya koyuyordu. 

İlk bölümde beynin renk algısının renklerin fiziksel gerçekliği olmadığından söz etmiştik. Beynin sağ 

kalma güdüsü ve korku koşullaması ile en "faydalı" algıyı yakalamak üzerine programlanmış algı 

şeklinin objelerin rengini farklı ışıklar altında sabit tutacak şekilde yeniden işlemesi illüzyonlara yol 

açıyordu. 

Gerçek algısı insandan insana değişir. Seçtiğimiz algımız, adeta, üç boyutlu bir gerçekliği iki boyutlu 

algılayabilen bir insanın yakalayabildiği en faydalı perspektiftir. Fayda tanımı kendi içerisinde yoluna 

devam edebilmeyi, kendiyle yaşayabilmeyi, kendiyle barışık olmayı da içerir ve türlü travmaların ve 

kabullenilmesi zor şeylerin üstünü örtmek için bir ben algısı oluşturulur, perspektif de resmin bu 

algıya uygun şeklini görecek şekilde ayarlanır. Egonun doğuşu. Üstelik priming etkisi ve pigeon 

pattern superstition gibi etkinliği şüpheli bağlantılarla kurulu bir ağ içinde. 

Mescaline (peyote cactus), Psilocybin (magic mushroom), LSD, DMT gibi psychedelic compound'lar 

ve THC, “altered thinking processes”, “altered sense of time and self-awareness” ve farklı gerçeklik 

algıları sağlıyor. 

Bu durum adeta farklı perspektiflerden o üç boyutlu modele bir daha bakma şansını getiriyor insana. 

Kimisi bir lensin arkasından olduğu için distorted, bozuk, kimisi aşırı renkli, kimisi cubist painting gibi 

farklı geometrik algılara sahip. Fakat, bazı açılardan da ilk defa gerçeğe olabildiğince yakın zira her 

zamanki gerçeklik filtrelerinden yanıltıcı olanlar da kapanmış. 

Üç boyutlu modelin farklı perspektiflerden resimlerini gördükten sonra, bunları birleştirerek gerçek 

algısına ulaşmak, bu sayede kendisinin her zamanki perspektifinin kusurlarının farkına varmak. 

Kendini bilmek, evreni bilmek. Veya bu gördüklerinin tamamının gerçek olduğuna inanmak, farklı 

perspektiften gösteren lensteki bozuklukların gerçeklik algısını etkilemesine izin vermek ve gerçek 

algısı bozulmaya uğramak. Madalyonun iki yüzü. 

THC ve DMT, duygusal sebeplerle egodan sıyrılmak, gerçeklik algısından sıyrılmak için ihtiyaç duyanı 

duygusal bağımlılığa götürür. Hayalgücünün gösterdiklerini mantıkla yorumlayamayanın gerçeklik 

algısını zorlar. Fakat nothingness’a ulaşmayı başaran ve mantık ile hayalgücünü yorumlayacak 

donanıma sahip olan, kendini bilene apayrı bir kapı açar. Tercihen gece ve isolation chamber’da tabi. 

Kendini bilmeyene de bir terapist eşliğinde olmak kaydıyla kendini bulmada ciddi yardımları olabilir. 

Bilinçdışının görselleştirilmesi için rüyaların hatırlanmasını ummadan, hipnoza ihtiyaç duymadan, ileri 

psikanaliz. İki yönlü. “Şimdi içindeki bebeği gözünde canlandır”. “Canlandıramıyorum”. “Çek bir fırt”. 

THC ve DMT insan vücudunda üretiliyor, doğada bitkilerde bulunuyor, fiziksel bağımlılık yapmıyor. 

Kâhinlerin iksiri, Alchemist’lerin çayı, peygamberlerin beyin suyu. Dehanın formülü. Bilinçdışı ile 

bilincin sırayla çalışması. Bir süre uyuyan, bir süre yazan dâhi, Leonardo Da Vinci gibi. 
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Yakın geleceğin lightsaber'ları: THC ve DMT kristalleri ve nikotin içeren elektronik sigaralar. 

Akademisyenlere, bilim adamlarına, sanatçılara bunu dağıtan bir devletin kurulduğu bir ada kısa 

sürede Atlantis olur. Imagine Island (homage to John Lennon). Sadece onlara değil, reklamcılara, out-

of-the-box düşünmek isteyenler iş adamlarına, ruhsal yolculuk yapmak isteyenlere, sanal gerçeklik ile 

ilgilenenlere, bilgisayar oyunu oynayanlara, terapiye gidenlere, armut yiyenlere ve herkese.  

 
83 

I need to move to the Dagobah System. The force is strong there. 

Kristaller bulmaya gitmiyorum, onlar kendimle sohbet, gelecek hakkında kehanet. Bu kültür ruhuma daha 

çok hitap ediyor, bunu kabullenince akan suyun beni götürdüğü yer, bir yolculuk, bir "adventure". 

Yıllarca dil öğrendikten ve farklı kültürlerden beslendikten sonra anladım ki kelimeler sadece bir 

duygunun ifadesi, çeviriler yalan. Bu yüzden bazen Türkçe, bazen İngilizce konuşuyorum. Macera 

kelimesinin ifade ettiği duygu ile adventure kelimesinin ifade ettiği bambaşka. "Aman abi macera 

aramayalım, çekerler kahvenin arkasına" ile "it is an adventure" bambaşka hisler. Orada da kötü şeyler 

olmuyor mu, oluyor. Ama kültür farklı. Çocuğum macera kelimesinin çağrıştırdıkları ile değil, a sense of 

adventure ile beslensin istiyorum. O içimdeki çocuk da olsa. O yüzden gidiyorum buralardan.  

                                                             
83 Star Wars, Yoda, Dagobah System. Jedi’ların ışın kılıcı kristalleri bulmak için gittiği bir yer. 
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İçimizdeki çocuğa hitap eden eserleri gözlemledik. Ardından “monomyth” fikri ile Joseph Campbell’a 

ulaştık: “Star Wars, Matrix ve Lost mitolojilerinde benzer özellikler görülmesi bir tesadüf değil. Üç 

eserin de yaratıcıları Joseph Campbell'ın 1949 tarihli “The Hero with a Thousand Faces” kitabının sıkı 

takipçileri. Kitap mitolojik hikâyeler ve kahramanlarının ortak özellikleri inceliyor. Kitaptan sonra 

üretilen modern eserlerde, özellikle söz ettiğimiz bu üç mitolojide, eser sahipleri kitabın kahraman ve 

mitoloji tanımını bilinçli olarak takip ettiklerini saklamıyorlar.” dedik. 

 

Joseph Campbell, in his writings on religion, relies heavily on Jung's theories about the human 

unconscious. Jung was himself very interested in religion, and his dissertation for the University of 

Zurich was on the psychology and pathology of occult phenomena. 

 

Konu bu şekilde Carl Jung’a bağlandıktan sonra, bu noktadan da geriye gittiğimizde de ikilik ve 

animism fikirlerini içeren felsefe ve dinlere, örneğin doğuda Buddhism’e ulaşmamız normal. Başa 

dönüp kitap yeniden okunursa tüm bunlar sanat, din ve felsefenin bu ikilikten doğduğuna, onun da 

beynin yapısından ve evrimden kaynaklandığına bağlanmış oluyor. Bu yapıyı tanımanın kendini 

tanımanın bir parçası olduğu ve mutluluk için de, üretkenlik için de bazen gerekli, bazen de faydalı 

olduğu anlatılıyor. 

İnsan, ne ise o olmaya yanaşmayan tek yaratıktır. (Albert Camus) 

 

Individuation (wikipedia) 

Jung considered individuation, a psychological process of integrating the opposites including the 

conscious with the unconscious while still maintaining their relative autonomy, necessary for a 

person to become whole. 

Individuation is a process of transformation whereby the personal and collective unconscious is 

brought into consciousness (by means of dreams, active imagination or free association to take some 

examples) to be assimilated into the whole personality. It is a completely natural process necessary 

for the integration of the psyche to take place. Individuation has a holistic healing effect on the 

person, both mentally and physically. 

Besides achieving physical and mental health, people who have advanced towards individuation tend 

to be harmonious, mature and responsible. They embody humane values such as freedom and justice 

and have a good understanding about the workings of human nature and the universe. 

Persona 

In his psychological theory – which is not necessarily linked to a particular theory of social structure – 

the persona appears as a consciously created personality or identity fashioned out of part of the 

collective psyche through socialization, acculturation and experience. Jung applied the classical term 

persona, explicitly because, originally, it meant the mask which the actor bears, expressing the role 

he plays. 
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The persona, he argues, is a mask for the "collective psyche", a mask that 'pretends' individuality, so 

that both self and others believe in that identity, even although it is really no more than a well-played 

role through which the collective psyche is expressed. Jung regarded the "persona-mask" as a 

complicated system which mediates between individual consciousness and the social community: it is 

"a compromise between the individual and society as to what a man should appear to be". But he 

also makes it quite explicit that it is, in substance, a character mask in the classical sense known to 

theatre, with its double function: both intended to make a certain impression to others, and to hide 

(part of) the true nature of the individual. The therapist then aims to assist the individuation process 

through which the client (re-)gains his "own self" – by liberating the self, both from the deceptive 

cover of the persona, and from the power of unconscious impulses. 

Spirituality 

Jung's work on himself and his patients convinced him that life has a spiritual purpose beyond 

material goals. Our main task, he believed, is to discover and fulfill our deep innate potential. Based 

on his study of Christianity, Hinduism, Buddhism, Gnosticism, Taoism, and other traditions, Jung 

believed that this journey of transformation, which he called individuation, is at the mystical heart of 

all religions. It is a journey to meet the self and at the same time to meet the Divine. Unlike Sigmund 

Freud, Jung thought spiritual experience was essential to our well-being 

Alchemy 

The work and writings of Jung from the 1940s onwards focused on alchemy. 

In 1944 Jung published Psychology and Alchemy, where he analyzed the alchemical symbols and 

showed a direct relationship to the psychoanalytical process. He argued that the alchemical process 

was the transformation of the impure soul (lead) to perfected soul (gold), and a metaphor for the 

individuation process. 

In 1963 Mysterium Coniunctionis was first published in The Collected Works of C. G. Jung. Mysterium 

Coniunctionis was Jung's last book and focused on the "Mysterium Coniunctionis" archetype, known 

as the sacred marriage between sun and moon. Jung argued that the stages of the alchemists, the 

blackening, the whitening, the reddening and the yellowing, could be taken as symbolic of 

individuation — his favourite term for personal growth 

Psychology of religion 

During several decades, Jung's ideas on religion gave a counterbalance to the Freudian scepticism on 

religion. Jung's idea of religion as a practical road to individuation has been quite popular, and is still 

treated in modern textbooks on the psychology of religion, though his ideas have also been criticized. 

Art therapy 

Jung proposed that art can be used to alleviate or contain feelings of trauma, fear, or anxiety and 

also to repair, restore and heal. In his work with patients and in his own personal explorations, Jung 

wrote that art expression and images found in dreams could be helpful in recovering from trauma 

and emotional distress. He often drew, painted, or made objects and constructions at times of 

emotional distress, which he recognized as more than recreational.  
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The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)  

The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) assessment is a psychometric questionnaire designed to 

measure psychological preferences in how people perceive the world and make decisions. These 

preferences were extrapolated from the typological theories proposed by Carl Gustav Jung and first 

published in his 1921 book Psychological Types (English edition, 1923). Jung theorized that there are 

four principal psychological functions by which we experience the world: sensation, intuition, feeling, 

and thinking. One of these four functions is dominant most of the time. 

As the MBTI Manual states, the indicator "is designed to implement a theory; therefore the theory 

must be understood to understand the MBTI". 

Fundamental to the Myers-Briggs Type Indicator is the theory of psychological type as originally 

developed by Carl Jung. Jung proposed the existence of two dichotomous pairs of cognitive functions: 

The "rational" (judging) functions: thinking and feeling 

The "irrational" (perceiving) functions: sensing and intuition 

Jung believed that for every person each of the functions are expressed primarily in either an 

introverted or extraverted form. From Jung's original concepts, Briggs and Myers developed their 

own theory of psychological type, described below, on which the MBTI is based. 

Jung's theory of psychological type, as published in his 1921 book, was not tested through controlled 

scientific studies. Jung's methods primarily included clinical observation, introspection and 

anecdote—methods that are largely regarded as inconclusive by the modern field of psychology 

Type 

Jung's typological model regards psychological type as similar to left or right handedness: individuals 

are either born with, or develop, certain preferred ways of perceiving and deciding. The MBTI sorts 

some of these psychological differences into four opposite pairs, or dichotomies, with a resulting 16 

possible psychological types. None of these types are better or worse; however, Briggs and Myers 

theorized that individuals naturally prefer one overall combination of type differences. In the same 

way that writing with the left hand is hard work for a right-hander, so people tend to find using their 

opposite psychological preferences more difficult, even if they can become more proficient (and 

therefore behaviorally flexible) with practice and development. 

The 16 types are typically referred to by an abbreviation of four letters—the initial letters of each of 

their four type preferences (except in the case of intuition, which uses the abbreviation N to 

distinguish it from Introversion). For instance: 

ESTJ: extraversion (E), sensing (S), thinking (T), judgment (J) 

INFP: introversion (I), intuition (N), feeling (F), perception (P) 

And so on for all 16 possible type combinations. 

Bu farklı tiplere "dost", "anne" "oyuncu" gibi isimler takarak hayatın sırlarını barındırdığını öne süren 

kitaplar yazıp yaşam koçluğu iddiasında bulunanlar mevcut. 
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Yakın gelecek ve teknoloji 

Bakış açısının değişmesi, insanın kendisini nispi başarısı ile değerlendirmekten sıyrılıp elindekilerin, 

güzelliğini görmesi sonucunu getiriyor. 

İnsanlar keşke şunlara sahip olmasaydım da bacağım sağlam olsaydı diyorlar. Ama yürümeyi seven ve 

bacağı sağlam olan hiç kimse durup dururken "bacağım var oğlum, ne kadar güzel" demiyor. Belki 

kafası güzel olanlar hariç. “Dude, look at my hand! It’s beautiful”. 

Bir arkadaşım karamsar bir döneminde şunu demişti: "Kendimi geliştiremeyeceğimi, ailem için daha 

fazlasını hiç bir zaman sağlayamayacağımı, elimden gelenin en iyisinin bu olduğunu düşündükçe 

moralim bozuluyor". Ben de şöyle cevap vermiştim: Sen durduğun yerde dursan bile dünya ilerliyor, 

sen de içinde gidiyorsun. İleride millet uçan arabalara binerken sen Porsche ile gezeceksin. Yine 

"millet uçan arabaya biniyor, biz buna biniyoruz" diye söyleneceksin belki ama Porsche ile 

gezeceksin. Hayat standardın her zaman arttı, her zaman artmaya devam edecek. Elindekini 

başkalarıyla karşılaştırarak kimse mutlu olamaz bu dünyada, dünyanın en zengin insanı bile "bende 

de şu eksik" diyecektir. Bunu unutmamalı. 

Gelecek güzel olacak ve aslında bakmayı bilince bugün de güzel, zaten gelecekte yaşıyoruz. 80'lerden 

bir insan kopup gelse, kocaman LCD televizyonunuzdaki yüksek teknoloji ürünü görüntülere ağzı açık 

bakar ve "nasıl sıkılıyor olabilirsiniz, gelecektesiniz" der (Futurama göndermesi). Gelecekteyiz.  

İleride ise her şey daha iyi olacak. 90'lı yıllarda 25.000$ olan plasma TV'lerin daha kalitelileri şimdi 

her evde, yine 25.000$ olan HMD'ler yakında her eve girecek. 

 
84 

                                                             
84 id software’in beyni John Carmack, Oculus Rift adlı HMD’nin ilk prototiplerinden biri ile. 
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Palmer Luckey yirmili yaşlarında bir teknoloji meraklısı. İki göz için farklı perspektiflerden iki ayrı 

görüntü çizerek olabilecek en iyi 3D kalitesini sunan, yüksek görüş alanına, düşük gecikmeye sahip, 

kafa hareketlerini birebir takip edecek sensorler barındıran ve bir kayak maskesi gibi kafaya takılarak 

dış ortamdan izole eden bir HMD (head mounted display) ile VR (virtual reality), sanal gerçeklik 

devrimini başlatmaya soyunuyor. Meraklıları mevcut bilgisayar oyunlarını bu teknolojiye göre adapte 

ederken, oyun firmaları gelecek oyunlarının bu teknolojiyi destekleyeceğini duyuruyorlar. 

Önümüzdeki 10 yılda bizi bu teknolojiye göre tasarlanmış özel oyunlar, çözünürlükte, fizik 

modellemesinde ve akustik modellemede gelişmeler, HMD'nin tıpkı cep telefonları gibi kendi pili ile 

wireless/kablosuz hale gelmesi vs. bekliyor. 

Miguel Nicolelis "A monkey that controls a robot with its thoughts. No, really" adlı 2013 tarihli TED 

Talks videosunda BMI (brain machine interface) alanında yapılan gelişmelerden söz ediyor. Basit 

kontroller, makine kontrolü, digital avatar kontrolünden dokunulşan sanal objenin hissinin beyne 

yansıtılmasına kadar geniş bir alanda yaptıkları çalışmaları aktarıyor. Dünyanın diğer ucundaki 

kendisinin 6 katı büyüklükte bir robota beyin sinyallerinin kendi vücudundan iletildiğinden daha hızlı 

(daha düşük gecikmeyle) iletilmesi deneyi ve bunun felçli olanların yeniden yürüme yeteneği 

kazanması konusunda verdiği umut bu teknolojinin videoda söz edilen uygulamalarından. BMI'ın 

tüketici seviyesine inmesi 10 yılımızı alır. 

Bu ikisinin birleşimi tipki internet ve mobil iletişim gibi, hayatı öncesi ve sonrası diye ayırabilecegimiz 

bir teknolojik gelişme, belki şimdiye kadarkilerin en büyüğü. Dokunma hissi, görsellik, ses algısının 

kalitesi, dijital avatarımızın tepkilerinin gecikmesiz olması ve ortamın tepkilerinin fizik modellemesi 

ve ışıklandırma kalitesi ile gerçekten ayrılamaması ile beynin gerçeklikten ayıramayacağı şekilde 

tepkiler vereceği, dolayısıyla normalde salgılayacağı hormonları salgılayacağı, normalde hissedeceği 

duygusal tepkileri hissedeceği bir sanal gerçeklik. Sadece oyunlar değil, turizm, terapi, cinsellik, 

eğitim, spor, film ve müzik sektörü gibi hayatın etkileşimli olabilecek her alanda yeni bir cığır. Tabi 

bunların ticaretinde de.  

Michio Kaku "Fusion Really Is 20 Years Away" adlı 2011 tarihli big think videosunda 10 yıl içinde 

petro-enerjinin pahalılaşması ve güneş enerji maliyetinin düşmesi ile tercihin güneş enerjisinden 

yana kullanılacağını, bunun temiz enerji yönünde bir adım olacağını, 20 yıl içinde ise füzyona 

geçileceğine inandığını belirtiyor. 

Yenilenebilir ucuz enerji, ucuz üretim ve otomasyon anlamına geliyor. Project Venus ile paranın 

olmadığı bir geleceğin nasıl olacağını tasvir eden Jacque Fresco'nun ideallerine ulaşılmasa da Bugün 

ucuz iş gücünün köle gibi çalışmak zorunda kaldığı her şey makinelere devrolabilir, rutin işler 

otomasyonla gerçekleştirilebilir. 

Sanal gerçeklik her deneyimi sıfır maliyetli hale getirebilir. Sadece o deneyimleri gerçekten yaşamak 

için hizmet almak pahalı olabilir ve o hizmeti sunanın para kazandığı, o hizmeti sunmayanın da sanal 

gerçeklikle yetinebildiği ve hayatta kaldığı bir gelecek uzak olmayabilir. Böyle bir dünyada doğacak 

nesiller için bugünün dünyası bin yıl kadar uzak gelecektir. 

Kağıt veya bilgisayar nasıl başlangıçta belli bir kesime hitap ettiyse, şimdi günlük hayatın bir 

parçasıysa, VR ve CGI (computer generated image) grafikler de öyle olacak. Atari -Playstation-Xbox 

neslinin bu yeni çağa adım adım yaklaştığı her girişimin sanal gerçeklik olarak pazarlanacağı, oyun 

endüstrisi ile film endüstrisinin converge ettiği bir geçiş dönemi yaşayacağız.  
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Age of Augmented Reality and Virtual Reality, The Prophecies 

VR FPS games 

FPS games with separate looking around and aiming feature. Looking around, with a HMD with head 

tracking, by simply looking around. Aiming with a motion controller shaped like a gun. By simply 

aiming (point and shoot). The controller in the other hand will have a thumbstick. May implement a 

motion controller like "The Leap" with more precision than Kinect, to track hand movements. May 

be used with a Kinect-like device and an omni-directional treadmill if you want to "walk to walk". 

Interactive 3D music videos  

There are 360 degrees music videos where you can look around freely. Make one in 3D, put me in 

the same room with Gaga. Set 2 360 cams in a way that they won't get in each others way for 

stereoscopy, maybe something that combines the feed from 4 cams to make up for intersections. 

Interactive 3D adult content  

How about a pillow fight in the playboy mention, in 3D, 360 degrees? Put me in the middle of the 

room and let me look around by looking around.  

Interactive 3D movies  

Make a movie called "the haunted" where I can move and look around freely, following the main 

character, but I can not interact, I can not leave that character and so in a way even though I'm the 

ghost, I'm the one that's haunted by his/her presence, and I need to see the end of his/her journey 

to find peace. Make me feel what it's like to be a ghost, a lost soul that follows the journey of the 

hero and finds salvation, the experience of being there. 

Jetman/Iron Man/Superman the game 

Part 1. A headtracking tutorial where headtracking controls your view, your view of a 360 degree 

camera attached to the Jetman's helmet (could be 2 cameras to get a 3D effect with a limited degree 

of view). Jetman is Yves Rossy btw. 

Part 2. A movement tutorial where you are told to imitate Jetman's flying style closely. You have the 

fixed view of a 3D camera attached to the jetman's helmet. If you have a kinect, or even just motion 

controllers in your hands, you turn your body right when he turns right and flies accordingly, you 

turn your body left when he turns left and flies accordingly. If you have neither kinect, nor motion 

controls, you control the flight with a gamepad. 

Part 3. The actual game. An actual 3D game a la Iron Man, with more focus on flying. Or a Superman 

game. Aim by looking, shoot laser from your eyes, and fly. With "Man of Steel" coming to the silver 

screen next year, the timing couldn't be better. 

Heaven and Hell, on bike 

A stationary bike coupled with the Oculus Rift (A future head mounted display with head tracking), 

where you'll be in a virtual environment where your bike goes as fast as you pedal. There is a fan in 

front, facing you, blowing air in your face as fast as you pedal. You can look around freely, and it 

comes with two games. "Hell on bike" where you're being chased by zombies, and you have a built in 

railgun on the bike. "Heaven on bike" where you're pedaling in a flying bike, over the clouds, under 

the rainbows and to the gates of heaven, blasting cute little creatures in need with energy. Both 

have a multiplay mode where you'll be racing on a network. 
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Interactive sport events 

Put a cell phone in a robot and feed the robots view to every spectator in a robot fighting arena. Let 

one person control the robot.  

 

Think about a track that looks like a cross between a mignature go-kart track, a rollercoaster track or 

something from a flying car racing game. Some crazy track that would be too dangerous for stunt 

men, but you can get the experience and unlike a rollercoaster or a disney ride, you're the one 

driving, the experience isn't predefined. 

 

Interactive Virtual Tourism 

Think of Google Street View, in stereoscopic 3D, with head tracking. 

 

Mini-car, giant world 

Remote controlled toys with a tiny 3d camera (not unlike the GoPro)  and a wireless video 

transmitter. Lets the Oculus Rift's wide field of view put you in a RC car, and a RC plane. 

Operation giant fly 

A Bug-A-Salt (a mini gun shooting salt to hunt bugs), attached to a RC Quadcopter that has a tiny 3D 

cam and a transmitter. Probably also the future of bird hunting. 

Real-life Deathmatch 

Rentable huge hangar with some unmovable obstacles, some covers. The owners of the hangar 

make a “map” in a first person shooter game with the same design as the hangar 

 
 

Real-life deathmatch in a hangar that looks like a level from hell, with your friends that now look like 

demons from hell (trowing fireballs), running and looking around freely. Being able to reach out and 

touch the obstacles and walls that you see in the virtual environment. 

If the guys ask for a realistic looking environment with players that look like soldiers and normal 

weapons, just load another map designed to look that way (only the art and weapons change, not 

the geometry). 

A convergence point between multiplay gaming and laser tag. A wireless HMD (with battery) with 

position tracking, and without drift is required (or you'll run into a wall pretty fast).  
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VR Playgrounds Outdoors 

It's easy to see a few more years into the future, kids running around in a park, playing first person 

shooter games outdoors. A convergence point between multiplay gaming and playground. 

A wireless HMD with a tiny 3D cam in front, 

Real time tracking of their body and motion with wearable sensors, 

A gun in their hand (trigger, buttons, aiming), 

One stationary PC in the middle of the park to gather all this data wirelessly and send it, 

Cloud Gaming Server to compute how everything will look (the rocket launcher in the kids hand, his 

armor with damage on it, the explosion of the rocket) and send it to the stationary pc, rendered on 

top of the camera feed with some post processing.  

Again, the PC in the middle that sends every finalized feed to every corresponding HMD. 

I know there are some things in Augmented Reality that still need some figuring out but I'm sure that 

will happen. I'll be sitting on a banch, eating some special brownies, watching my kid blow some 

other kid up with a grenade. 

What would quickly become popular among adults, is a more realistic version with paintball guns   

A convergence point between multiplay gaming and paintball. 

Augmented Mood 

Google will have their own thing of course. Wearing those augmented reality glasses and saying 

"Google, I'll walk to my crappy job, I want to see some female Na'vis on the sidewalk, throw in a few 

Autobots on the road and a few Nazgûls with those flying beasts in the air. Make it snow." 

Digital Trips 

With the inclusion of BMI, this era starts with virtual astral projections, flying, chasing bad spirits, 

focusing to be invisible, to see behind the walls, to use "force powers". In time, games change into 

interactive artificial realities, "digital trips" that can be shaped and controlled with BMI/BCI if one is 

focused. Maybe with a little help from pharmaceuticals, like THC and DMT or LSD at first. 

 

Neden şimdi? Eskiden askeri projeler için hazırlanan HMD'ler 25.000 $ gibi fiyatlarla satılıyorlardı. 

1. Avatar gibi 3D filmlerin başarısı sayesinde bugün 3D modası var. 

2. İki göz için iki ayrı görüntü çizebilecek kadar güçlü bilgisayarlara ve oyun makinelerine erişiyoruz. 

3. Stereoscopic 3D desteği ve driverlar standartlaşıyor. 

4. OLED teknolojisi sayesinde çözünürlük yüksek, görüntü kalitesi iyi, gecikme düşük. 

5. iPhone güdümünde yükselen akıllı telefon furyası sayesinde küçük ama yüksek çözünürlüklü, hafif, 

kendi pili olan, hareket algılayan bir ürün için gereken bütün teknolojilerin maliyeti düştü, 300-500$ son 

fiyatına üretilebilir hale geldi. Tıpkı SSD’lerin önce aşırı pahalı, şimdi gittikçe yaygınlaşıyor olması gibi.  
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Fruit Jedi adlı basit bir oyun. Etrafınızda fotorealistik grafiklerle çizilmiş meyveler düşüyor. Onları 

elinizde tuttuğunuz bir ışın kılıcı ile kesiyorsunuz, etrafa serbestçe bakınarak. Işın kılıcının sesi üç 

boyutlu uzayda birebir konumlanarak kulaklıklarınıza yansıtılıyor. Işığı gölgenizi değiştiriyor ve etrafı 

aydınlatıyor. Bu donanımla basit bir oyun bile (bir kaç meyve modeli, bir ışın kılıcı modeli, bir vücut 

modeli, tercihen zırh içinde, bir de basit bir oda) muhteşem olabilir. Bombaları değil, düşen 

reklamları kesmemeye çalışıyorsunuz. Bu da reklamların fark edilmesini sağlıyor. 

Koltukta yatıyorsunuz ve karşınızda şöyle bir oyun: Oyunun başında bir koltukta yatıyorsunuz, astral 

projection kafasında yattığınız yerde bedeninizden yükseliyorsunuz ve gökyüzünde uçmaya 

başlıyorsunuz. Ardından şehre saldıran ve sadece sizin görebildiğiniz kötü ruhlarla savaşmaya 

başlıyorsunuz, konsantre olup onlar kadar hızlı uçmaya ve birini yakalamaya çalışmak vs. Konsantre 

olup duvarların arkasını görmek, görünmez olmak vs. diye genişletelim bunu, hayal gücü ve çizgi 

romanlar yardımıyla. 

Doğrudan Matrix'in oyunu şeklinde yapılabilir, oyunun başında koltukta yatıyorsunuz, kabloyu 

taktıklarını görüyorsunuz ve ardından başka bir gerçeklikte uyandığınızı görüyorsunuz. "Oyunların 

tutorial bölümlerindeki rehber" rolünde Morpheus veya Neo var karşınızda ama Kung Fu 

öğretmiyorlar, nasıl uçacağınızı, nasıl sentinelları düşüncenizle patlatacağınızı öğretiyorlar, şu anda 

bir koltukta yatmakta olduğunuz gerçeğini de inkâr etmeden. Hemen Star Wars oyununu da 

yapıyoruz tabi, konsantre olarak cisimleri hareket ettirdiğiniz, elinizden yıldırımlar çıkardığınız.  

Bu devrimi başlatmaya aday firmalar olarak ilk akla gelenler Sony ve Microsoft. Bilgi, patent ve 

sermaye birikimi yüksek, hâlihazırda oyun makineleri ile piyasaya hâkim isimler. Fakat bir aday daha 

geçiyor gönlümden. Valve’dan Linux tabanlı bir Steam Box. 

 İlk aşamada digital distribution mantığı ile çalışacaktır. Zamanla internet sağlayıcıların kota 

sınırlamaları kalktıkça terabyte'larca oyun data'sının (dokular, geometri) cloud üzerinden optic 

media'dan daha yüksek hızda stream edildiği, görüntünün son haline getirilme işleminin 

(rendering) ve diğer oyun motoru görevlerinin (fizik, yapay zeka, ses vs.) konsolda gerçekleştiği 

hybrid (melez) bir sistem haline gelecektir.  

 Bu kalitede içeriğin rendering'i için yeterli olacak miktarda ve hızda ram.  

 Ana işlemci ve grafik işlemcisinin yüksek hızda interconnect teknolojisi ile (mesela Amd'nin 

seamicro'su yatın alarak elde ettiği teknoloji ile) tek bir pakette iki ayrı çekirdek olarak üretildiği 

ve tek bir soğutucu ile soğutulduğu yüksek performanslı bir APU tasarımı.  

 Oculus Rift gibi head tracking'li bir HMD.  

 Razer Hydra gibi bir motion controller (fps'lerde bakılan yönden bağımsız nişan almayı 

sağlayacak, diğer oyunlarda kılıç kalkan vs. olacak).  

 Bütün bu pakedin 200$ peşinat ve 36 aylık üyelik taahhüdü karşılığı satılması. 

 Bu sistemin Half Life 3 ile aynı anda piyasaya çıkması, yerleşik Steam kullanıcı tabanına hitap 

etmesi ve devrim yaratması. 

Sebep 

 Distribütörlükteki ve düzgün hizmet sunulursa insanın orijinale yönleneceği konusundaki 

iddiasını kanıtlamış bir Valve. 

 Windows 8'in app store'una karşı bir hamle yapılmazsa Valve'in distribütörlük konusunda kan 

kaybedecek olması. 

 MS'u oyun alanında var eden FPS firmalarının artık piyasanın kontrolünü kaybetmiş olması. 

Valve'ın bayrağı altında toplanmayı tercih edebilecek olmaları. 
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 Open Source destekçisi olan veya iki dvd oyun çıkarmak için bile MS'e ekstra lisans ücreti 

ödemek gerekmesinden bıkmış firmaların da bu bayrak altında toplanacak olması. 

 Haritalar terabyte seviyesinde bilgi içerdiği için ve server tarafında tutulduğu için korsanın gelir 

kaybı yaratması ihtimalinin düşmesi. İlk nesilde sistem cloud streaming'e geçmezse, sadece 

digital distribution ile sınırlı kalırsa, zaten taahhütlü satış ile donanım ücretinin çıkması, cloud 

hizmet masrafı bulunmaması. Gelirin yazılım distribütörlüğünden elde edilmesi ayrıca 

Playstation'a rakip güçte bir marka yaratılması. 

 Bu ticari modelin oyuncular için de daha iyi olması. Satılan bir konsolun 3 yılda kendini amorti 

etmesi ve Valve'a oyun distribütörlünden para kazandırması mümkün olacağı için 3 yıl sonra yeni 

modelin piyasaya sürülebilmesi. Yeni ekran kartından ucuz bir peşinatla muhteşem bir sistem 

alınabilmesi, hizmet için aylık ücret ödenmesi. 

 Big picture modu, linux'a geçiş, oyun dışı yazılım vb özelliklerin Steam'e gelmesi ile bu sistemin 

ön çalışmalarının yapılmış olması. 

 Valve'da donanım, endüstriel tasarım ve AR/VR alanında ciddi bir şekilde çalışma yapılıyor 

olması, bunun için yeni personel alınmış olması. 

 Half Life 3'ün Halo veya Killzone'dan daha büyük bir killer app olması ihtimali. 

Tamamen cloud gaming'e geçmeden önce böyle hybrid bir dönem yaşanabilir diye düşünüyorum. 

Gecikmeler, takılmalar, işlem gücü yükü altında ezilen sunucular gibi sıkıntılar olmayan, sadece 

data'nın stream edildiği, işlemenin local olarak yapıldığı bir sistem. Digital distribution'a göre avantajı 

her oyunun terabyte alan tutacak kadar detaylı hazırlanabilmesi, bunun korsanı engelleyecek olması, 

makinelere terabyte'larca harddisk koymak gerekmemesi vs. 

Eskiden Quake 3 gibi oyunlarda, makinedeki ram yeterli değilse, bir alandan diğerine geçerken bsp 

tree'den yeni geometri ve hatta dokular yüklenirdi. Hard disk yavaş olduğu için bir takırt sesi ve 

takılma olurdu hatta. Şimdi de bazen bir açık alandan ötekine geçerken bu yükleme oluyor. Hybrid 

dönemde, yeni alanın dataları, hard diskten yüklenmek yerine internetten yüklenecek. Her alan da 

local işlem ünitesinin kaldırabileceği kadar çok detaya sahip olacak. Böylece mesela Quake3 level'ını 

yeniden yapsan, her alanı makinenin yarı ramini götürecek büyüklükte yapabilirsin. Ama toplamda 

100 alandan, 1000 alandan, 10.000 alandan oluşan dev bir harita olabilir oyun, kesintisiz, yükleme 

ekransız. Dünyayı render ettirebilirsin makineye, her yeni bölgenin doku ve geometri bilgisini ayrı 

ayrı stream ettirerek. Silahlar, animasyonlar vb. sık erişilen bilgiler local olarak yedeklenebilir. Bunu 

da oyunun tasarımı sırasında arka planda çalışacak istatistik tutan bir araçla baştan belirlerler zaten. 

Oyun 100.000 tane 10 gb'lık alt bölümden oluşuyor diyelim. Bir ve iki önceki bölüm hard diskte 

tamponda tutulur (geri dönme ihtimaline karşı), bir sonraki arka planda indirilerek hazırlanır. Daha 

sonraki bölümün bilgileri stream edilmeyeceği için ortalama oyuncunun server'a anlık yükü sabit 

olur. Bu da "yeni Half Life çıktı, bir milyon kişi birer terabyte indirmeye çalıştı" durumundan daha 

hafif olur. Herhangi bir anda, bir oyun, bir oyuncunun harddiskinde sadece 30-40 GB yer tutar ama 

toplamda 1 terabyte'lık bir dünya sunar. Bunun gibi 20 oyunu olursa 800 GB'lık bir harddisk ile 20 

tane dünyası olur. 20 terabyte'lık hard disk maliyeti, 20 terabyte download için beklemek sıkıntısı 

olmadan. Toplamda iki uçtaki maliyet de daha düşük tutularak daha geniş dünyalar yaratılabilir. 

Steam server ucunda altyapı maliyetinin anlık talebi karşılamaya yeterlilik üzerine kurulu olduğunu, 

"aylık transfer limiti" gibi sıkıntıları olmadığını varsayıyorum. Client ucunda kotasız internet varsayımı 

ile hareket ediyorum. Steam Box 2'den söz ediyorum. Daha ilki duyurulmamışken. PS4 ve yeni Xbox'ı 

görürüz. Steam Box'ı da keşke görsek. Steam Box 2'de de cloud içerik, local processing şeklinde 

hybrid'e geçsek. Bu arada 8-10 yıl geçer ve belki sıra cloud gaming’e gelir. 
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Vaktiyle EA'nın elinde Simcity ve The Sims'in bu şekilde kaynaşacağını düşünüyordum: Sim'lerin 

MMO bir oyun haline geleceğini, insanların kendi sim’lerini yaratıp, yaşayacakları şehirlerini seçip, 

belediye başkanlarını vs. oylama ile seçeceklerini. Belediye başkanlarının şehirlerin altyapısı ile 

uğraşan, işi bu olan sim'ler olacağını (Simcity oynayacaklarını). Kimi oyuncuların "life of crime" 

seçeceğini ve şehirde GTA oynayan sim'ler olacağını. Kiminin onları durdurmakla görevli polisler olup 

FPS oynayan sim'ler olacağını. Tüm türleri tek potada eriten dev bir oyun dünyasının herkesi esir 

alacağını düşünüyordum. Biraz "ambitious" bir fikirdi, şimdiye kadar gerçekleşmedi. 

Uzun vadede çoğu yazılımın cloud server (bulut sunucu) üzerinden kullanılan hizmet haline 

dönüşmesi kaçınılmaz gözüküyor. Gelecekte sektör korsandan ve uyumluluk sorunları gibi bir sürü 

saçma külfetten kurtulup aylık ücret toplamaya başlayacak. Nerede olursa olsun dosyalarına ulaşmak 

ve onları yüksek performansla işlemek, bunun için install'la upgrade'le uğraşmamak ve bunu en rahat 

ettiği arayüzle yapmak isteyen çoğunluğu tatmin edecek. İsteyen tablet ile kullanır, isteyen içinde 

ortalama işlemci vs. bulunan (all-in-one) bir monitöre kablosuz klavye ve mouse ekler, öyle kullanır. 

Resmi yine photoshop ile açacaksınız ama o yazılım Adobe'un sunucusunda çalışıyor olacak. Siz bu işi 

tablette de, cep telefonunda da yapsanız canavar gibi workstation'ların gücünü kullanabiliyor 

olacaksınız. Bir kez ödemek veya korsanını kullanmak yerine aylık ücret ödüyor olacaksınız. ISP'nin 

(Internet service provider) Adobe, Office, Playstation, TV, sinema ve müzik pakedini alıyor 

olacaksınız. ISP sizden aldığı aylık ücreti yapımcılara paslıyor olacak, kendi komisyonunu ve aylık 

hizmet bedelini aldıktan sonra. Kotasız broadband kullanılabilir hale geldikten sonra neden olmasın. 

Peki kotasız broadband'i kullanılabilir hale getirecek olan kim? Bu işten komisyon alacak olan ISP. 

Yerel ISP (mesela TTNet) bunları göremiyor mu? Sorun değil. Uluslararası devlerden biri, örneğin 

Superonline'ı veya Avea'yı satın alıp hem oyun, hem TV, hem film, hem müzik dağıtım ağı haline 

getirir, kotasız fiber hızlarını adsl fiyatına vererek rakiplerini eritir, ardından korsana engel olacak bir 

altyapı oturtacağı için uzun vadede karlı çıkar. Bu süreçte rakip ISP'leri de telif haklarını korumadıkları 

ve korsana yeterince önlem almadıkları için davalarla eritir, satın alır. Şu anda bile tek oyuncu TTnet 

değil. Uluslararası firmalar Turkcell ile partnerlik kurarak da yapabilirler aynı işi. Uzun vadede rekabet 

herkesi "akıllı" olmaya zorlar. 

Intel, nvidia, Amd vs. server teknolojilerine ve taşınabilir teknolojilere yükleniyor çünkü gelecek 

burada. Yani "koca bir sektör biter" durumu yok, daha iyi hizmet sunmak için birbiriyle yarışan 

firmalar sistemlerini güncelleyecek, donanım firmaları da onlara çalışıyor olacak, biz aylık ücret 

ödeyip kullanacağız, ISP'ler de "dağıtımcı" pozisyonu edinmiş olacaklar. 

Herkesin bilgisayarda iş yapmadığı, hatta genelin bu mereti internet, film, oyun için kullandığı 

düşünülürse masaüstü ciddi kan kaybediyor demek çok da yanlış değil. Bir yerden sonra gençler 

"masaüstü" değil de "ofis bilgisayarı" demeye başlarsa şaşırmam. Özellikle de geniş evin lüks kaçtığı 

ülkelerde, ihtiyaç şu olabilir: ofiste ofis bilgisayarında iş yapılır, evde koltukta hep beraber tv izlerken 

tabletten internete girilir, izleyecek güzel bir şey bulunduğunda TV yayını pause'lanır, tabletteki 

görüntü TV'ye yollanır. Oturduğun kanepe de yatak olur zaten, önünde de üstünde yemek 

yenebilecek bir ikea orta sehpa, TV’nin yanına iyi bir ses sistemi, fiber internet, tamamsın. 

Ekonomist altyapıma, endüstri mühendisliği ve bilgisayar programlama bilgisi eklersem belki bir gün 

bu sektörde bir işte çalışabilirim. İlginin çektiği yere gitmek. Hayalgücünü besleyen, gelecek hakkında 

tahminlerde bulunmayı sağlayan, yaratıcılığı körükleyen: şüphe ve korkudan sıyrılmak. Fakat bizi 

yönlendirenin wishful thinking olmaması için varılan sonuçların sonradan yeniden değerlendirilmesi 

gerekli: Gördüğümüz şey, baktığımız şey mi, biz miyiz?  
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“Çoğalayım da bütün dünya ben olayım” yerine “bu bütünün bir parçası olayım” güdüsünün 

yerleşmesi için önce bütünün güzel olması lazım.   

Dünyada cenneti yaratacağına ve senin genlerinin, senin devamının orada gireceğine inanamazsan 

cenneti başka yerlerde ararsın. “Şöyle şöyle davranırsanız ruhunuz cennete girecek”, özünüz şu anda 

hayal bile edemediğiniz kadar güzel bir medeniyette varolacak diye kitap yazmış büyük düşünürlerin 

kitaplarını şurayı bombalayıp hurilerin yanına gideceğim diye okursun. Bugüne kadarki nesiller 

gelişme hızıyla yeryüzünde cenneti göremeyeceklerinin farkındalardı ve bireylerin bilinçleri, 

varoluşlarının bir sona geleceği düşüncesinden de korunmak için dinlerin belli bir yorumuna sığındı. 

Bugün dünyada cenneti görmeye ömrünün yetebileceği ilk nesil olarak biz geçiş sancısını yaşıyoruz. 

Project Venus kafasıyla düşündüğünde her şehir için o şehri taşıyacak kadar makine, robot. Nüfus ve 

ihtiyaç arttıkça otomatize edilmiş şekilde büyüyen şehirler ve artan makine sayısı. Makine yapan 

makineler olduğu sürece sorun yok. Internet ile birbirine bağlı bir dünya, istediği renk veya deseni 

yüklediği veya dışarının kamera görüntüsünü yansıttığı elektronik kâğıt kaplı duvarları içinde oturan 

insanlar. Herkesin ihtiyacı, isteği belli (Internetten), uzaydan bakıp şuraya şunu yapabiliriz diyen, 

yerde de toprağın verimini vs. ölçen makineler, bunların hepsinin verilerinin toplandığı 

superbilgisayarlar, şehirlerdeki terminal superbilgisayarlara görevleri dağıtıyor, onlar ihtiyacı 

karşılayacak yeni robotlar, yeni makineler üretiyorlar. Hurdalıktan topladıkları ile kendi kopyasını 

üretebilecek ve kablosuz olarak yeniden programlanabilir bir tane robot yapmakla işin çoğu bitiyor. 

Kendi kendini üreten bir robot ordusu. Bir diğer çözüm binalar ve eşyaları üretebilecek kadar gelişmiş 

bir 3D printer teknolojisi ve fusion veya güneş tarlaları ile sağlanan enerji. 

Tek sorun dünyanın taşıyamayacağı kadar nüfus artışı, onu da ya insan, ya evrim çözer. Kadınların 

menapoz yaşının gittikçe düşmesi mesela. İnsanoğlu “12 tane yap ki 1'i 2'si hayatta kalsın” 

mantığından da sıyrılıyor. “Fakiriz, 10 çocuğumuz olsun da ileride bize baksınlar” mantığı da gidiyor. 2 

anne babanın yerine geçecek 2 çocuk yaptığında nüfus artışı olmuyor zaten (o yüzden en az 3 diyor 

bazıları). Dolayısıyla evrim, kültür ve yaşam biçimi ile ailede çocuk ortalaması iki olduğu sürece 

kendini devam ettirebilir bir sistem olabilir. Bunu ne kadar aşarsak gelecekte diğer gezegenleri 

kolonileştirmek de o kadar gerekli hale gelir. Fakat uzay madenciliği, yeni üretim teknikleri, süper 

gıdalar vs derken bu dünyada bizi taşıyacak daha çok kapasite yaratmayı, eldeki kaynakları daha iyi 

kullanmayı da teknoloji ilerledikçe bulacağız. Yani bir süre ortalama 2'nin üstünde çocuk da sorun 

değil. 

Çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve akıllı teknolojiler üzerine kurulu, makine yapan makineler ve 

yapay zekâ ile otomatize edilmiş, herkesin eşit olduğu bir düzen kurulduğunda savaş, açlık, siyasi 

mücadeleler, yozlaşmalar vs, her şey çöpe gidiyor. Benim tahminim "bunu gerçekleştireceğiz" diyen 

bir Birleşmiş Milletler olsa ve bilim bu amaçla finanse edilse bu kısa süre içinde gerçekleşir. Mevcut 

güç sahipleri diğerlerine üstün konumda olmaktan vazgeçmediği için buna engel, o yüzden toplumlar 

isyan etmeye başladı. Mevcut iktidarlar da bir yerden sonra bu sistemi yürütemeyecektir. 

Muhtemelen önce tek dünya parasına geçiş olacak. Çünkü Amerika bile doları yüksek tutarsa işsizlik, 

doları düşük tutarsa güçsüzlükle karşı karşıya. Çin gibi uyanan bir dev var karşısında. Bu sistemden 

yiyebildiği kaymağı yiyip bitirdiğinde nasıl vaktiyle altına endeksli sistemden serbest kura geçilmesi 

işine geldiğinde yeni dünya para düzeni kurulduysa yeniden dünya para düzeni kurulacaktır. Bu 

olduğunda bu geçiş döneminde azalan kaynaklar paranın endeksleneceği şeyler haline gelecek. Bu 

yüzden petrole bağımlılık gözlerini korkuttu ve yeni dünya düzenine geçişten önce hamlelerini 
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yaptılar, yapıyorlar. Fakat bu gidişi böyle sürdürecek güçleri de yok. Yok olmak veya değişime uyum 

sağlamakla karşı karşıyalar. Bunun farkındalar. Değişim sürecini yönetmek yapabilecekleri en iyi şey. 

Şu anda o gücü kaybetmemek için mücadele veriyorlar. Ama dünyanın değişmesine engel olmaya 

çalışarak kendileri yok olmaya götürecek kadar akılsız değiller. O yüzden umut ve değişim sloganları 

ile başa geliyorlar. Herkese “calm the fuck down” diyecek kadar cool olan başkan seçiliyor. 

Takas bulundu, dünya değişti. Para/altın bulundu, dünya değişti. Serbest kur bulundu, dünya değişti. 

Bir sistemle gelebileceğimiz noktaya gelince ve daha fazlasına ihtiyaç duyunca krize giriyoruz ve 

dünya değişiyor. Dünyada para sistemi son kez değişmeden önce herkes bir bilek güreşi içinde. Bu 

dönemde eski dinlerin kötü yorumlarının yol açtığı bir üçüncü dünya savaşıyla yok olmazsak dünya şu 

anda ancak hayal edebileceğimiz kadar değişecek. Bugün bize çözmesi zor gelen sorunlara o zaman 

çözüm bulabileceğiz çünkü “içinde olduğumuz problemler onları yaratan mevcut düşünme seviyesi ile 

çözülemezler” (Einstein). Tabi bu sadece onları bugün çözemesek de yarın belki çözebileceğimiz 

anlamına geliyor, çözeceğimizin bir garantisi yok. İşte insanları değişimden korkutan, krize, sancıya 

sebep olan da bu yeniden doğma durumunda inanç gerekmesi. Mevcut değerleri terkedip değişim 

yaşadığında kıyamete ilerleyeceksin diyen kurumlaşmış dinler ve onların yarattığı muhafazakâr 

düşünme sistemi sebebiyle bu süreç sancılı geçiyor fakat bilim çözümler sunduğu sürece, insanların 

karınları doyduğu ve insanlar eğlendiği sürece insanlığa inanç ve olumlu düşünce gelişecektir. 

2012'yi yok olmadan atlatırsak yeni bir çağa gireceğimize inanıyor insan bunlara baktığında. 2012 

demeyelim de, şu kritik dönem diyelim. Çağın ruhu kurumsallaşmış dinden beslenen mevcut 

iktidarların yok etme gücüne ve kontrol etme arzusuna galip gelecek mi? Dünya değerinde soru. 

Değişim anında gereken inancı veren yeni din yükseliyor batıda. Non-theism diyelim. Tanrı korkusu 

olmadan da ahlaki, moral davranışlar içinde bulunacak kadar akıllanacağız veya öleceğiz. Maalesef 

bazı kâhinler bu bahiste paralarını yok olmamıza yatırmışlar. Tüm dünyaya umutsuzluk vermişler. 

İsa'nın yolunun ise aslında budizm'den öğrendikleri (batıya getirebildiği kadarı) olduğu ve geri kalan 

tüm safsatanın sonradan devlet eliyle ve İsa'dan bile eski pagan inançların ve efsanelerin etkisiyle 

eklendiği düşüncesi dünyada yükseldikçe “İsa'nın dönüşü zaten Budizm” gibi bir zihniyete gidiyor 

dünya. Star Wars, Matrix üçlemesi, Lost gibi bilim kurgu-felsefe eserleri vs de bunun bir parçası.  

Batıda İsa-Buddha-bilim el ele yeni bir din yükseliyor. Bir örnekle ve çok basit anlatımla, meditasyon 

ve bu şekilde ruhani bir yolculuk yaşadığına inanmak ile o ruhani yolculuk sırasında gördüklerinin 

gerçek olduğuna, öyle bir ruh alemi boyutunun var olduğuna inanmak arasında bir fark var. Fakat 

herkes meditasyonla ruhani yolculuk yapmaya inandığı sürece bu farkın bir önemi yok. Bu şekilde 

doğaüstüne inananlarla inanmayanların birleştiği bir yeni dünya oluşuyor. İsterseniz yaptığınızın 

adına psikolojik olarak beni rahatsız eden şeylerin keşfi için kendime döndüğüm bir yolculuk yaptım 

ve şunu yapmam gerektiğini gördüm deyin, isterseniz ruhlar âlemine kendimi project ettim ve orada 

üst ruhum bana şöyle yapmamı söyledi deyin. Astral projection yapan herkes benzer şeyleri görüyor 

çünkü onlar gerçek diye de inanabilirsiniz, lucid dreaming yapan herkes benzeri şeyler görüyor çünkü 

insanın ve hayatın yapısı onları görmeye izin veriyor diye de düşünebilirsiniz. Bu astral yolculuklarla 

insanlığı bir üst boyuta taşıyacağız ve o zaman yolculuklarımızda bir üst seviyeyi göreceğiz diye de 

düşünebilirsiniz, bu ruhani arayışlarla insanlığı daha iyi bir hayata taşıyacağız, o zaman rüyaya 

yattığımızda farklı şeyler göreceğiz diye de düşünebilirsiniz. Man of science, man of faith. Bu ikisinin 

sentezi bir felsefeye inandığınız için sonuç değişmiyor. Tüm dünya bu şekilde tek bir inanca doğru 

gidiyor. Sayısal çoğunluk değil, trend olarak.  
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Bu şekilde insanlığın ortam koşullarında gitmesi gereken yön, gitmeye ihtiyaç duyduğu yön için, 

inançlıların da şüpheyle hareket edenlerin de aynı şeyler etrafında toplanmasını sağlayan dinler 

ortaya çıktığında eski dinler bırakılıyor ve bu dinler benimseniyor. İnsan önce daha iyisini yazıyor, 

sonra oynuyor. Kimisi inanıyor, kimisi de inanmıyor ama yapabileceğinin en iyisi olduğunu görüyor. 

Ama bazı dinler kurumsallaştığı, hatta devlet düzenlerine temel olduğu için yeni çağa geçişteki bu son 

dönemeç çok sarsıntılı alınıyor. 

Batıda yükselen bu yeni inanç, doğuda budizm tarafından desteklenebilecek bir dünya bütünlüğüne 

uygun. İslam ise ya reform, ya yok olmak, ya da yok etmek arasında kalmış. İsrail oy verenleri ise 

geçmişin travmasının yarattığı “never again” anlayışı ile geçmişin kötü deneyiminin onların bugününü 

tanımlamasına izin vermiş durumda, devlet yapısı bundan besleniyor. 

Kurumsallaşmış din mi reform yaşayacak, her dinden koyu dindarlar birlikte kıyamet kehanetine 

inanarak onu gerçek mi kılacaklar? Dünya mı değişecek, kutsal topraklar mı yok olacaklar? Bu 

dönemin kritikliği bundan kaynaklanıyor. 

Dünyanın değişmediğini söyleyen ve insana inanmayanlara boşverin. 400 yıl önce bu kitap için 

yakılırdım, kitap da yakılırdı. Bu kitapta adı geçen çoğu eserin yaratıcıları da yakılırdı. İnsanlık olarak 

kendimizden utanmamıza ve güvenimizi kaybetmemize sebep olan çok şey yaşadık. İnsan sevgisi 

diyen dinlerden engizisyonu çıkardık, bilim ve mantığın yolunu ararken Nazileri doğdu. Ama her 

seferinde dehşete kapıldık ve değiştik. 2000-3000 yıl önce yazılan kitaplardan alacağımız dersler hala 

var, fakat o kitaplar bizden çok daha geri seviyede toplumlar ve insanlar için yazılmıştı. Onların 

kıyamet olarak adlandıracakları şeyleri yaşadık ve o toplumları dünyaları yok oldu zaten. Artık cennet 

için yeni bir kıyamete ihtiyaç duymuyoruz. 

Teknoloji, felsefe, ekonomi, bilgi çağında oluşan koşullar yeni dünya olarak bir yere işaret ediyor, eski 

dünya kıyameti işaret ediyor.  

The power of the dark side of the force: Olumsuz kehanetlerin kendilerini gerçek kılma ihtimallerinin 

korkutuculuğu olumluların gerçekleşme ihtimalinin verdiği umuttan daha yüksek. O yüzden korku 

dark side'a, kötü olacağına inandığın bir dünyada kontrol arayışına götürüyor. Cehennemde 

uyandığına inanan yataktan zebani olarak kalkar.  

Ama “A new hope” her zaman var. Umuda inanç, aydınlık tarafın en büyük gücü. “The one” 

olabilmek için “the one” olduğuna ve umuda inanmak ve inandığının gereğini yapmak yetiyor. Matrix 

ve Lost gibi eserlerle de bu şekilde bağlanıyor Star Wars. Ve hepsi aynı değerler etrafında dönüyorlar. 

İnandığın gerçekliği yaratmak. İnsanlığın da kalbine bunu koyuyorlar çocukken izlenmeye başlanan 

bu hikâyelerle. Masalların çocuklara nasıl insanlar olurlarsa mutluluğa ulaşacaklarını anlatması gibi. 

Dı van edebiyatı. 

The only way to get there is by faith in mankind and thus in yourself. Otherwise, you think “man has 

split the atom, man has made the a-bomb. why should I invent fusion”. And because your intuition 

doesn't lead to the invention of fusion, your idea of "extinction" becomes a self fulfilling prophecy. 

Yok olmazsak ben geleceğe karanlık bakmıyorum, yok olursak zaten burada olmayacağım.  
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85 

“Alayınızın a.ına korum lan!” “Diyemedim ya la!” 

 
“Totem... Je t'aime.” 

Ne korku, ne yargı.  

Everything in moderation, including moderation. 

Time does not change us. It just unfolds us. 

The universe tends to unfold as it should. 

Only human.   

                                                             
85 Yahşi Batı, 2010 
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Bir gözün o yöne dönüyor, bir gözün bu yöne. Bir tarafın içe, bir tarafın dışa. 

Evrenin ritmiyle atıyorsa kalbin, yıldızlarda yazılı olmasın kaderin? 

Analitik zekânın gelişmesi ve öğrenme yaşı bitip, vücudun hormon düzeni değiştiğinde, 

Eski çağların ortalama ömründe, 30-33 yaşında, İsa’nın ömründe, insan ruhunu yeniden buluyorsa, 

Medeniyetin de geçmesi gereken önceden belirli evreleri olmasın? 
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Yaratma sürecine diğer bir örnek verelim.  

The Three Laws of Robotics (Isaac Asimov) 

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. 

2. A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict 

with the First Law. 

3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or 

Second Laws. 

Pür mantık ile mutlak kurallara uymanın sonucu, insanın kendine zarar vermesi korkusuyla 

despotlaşmak (The Evitable Conflict - Isaac Asimov, "I, Robot"). Bu senin için de geçerli. 

 

21 Aralık 2012 senaryosu 

Birinci tahminim, 21 Aralık 2012’de, DMT, LSD kullananlar gibi uzaylı göreceğiz sağda solda. Biyolojik 

bir silah üretilen bir tesiste oluşan bir patlama sonucu kontrolden çıkan ve atmosfere tahminden hızlı 

yayılan bir madde ile olabilir  Belki atmosfere etkisi kalıcı olur  Belki can çekişen doğa, bunu 

kendisi yapar (mecazi). Kimimiz uzaylılar görecek, kimimiz ise şeytanlar. Bilinçdışımızda ne varsa 

hesaplaşacağız. "Judgement Day". 

İkinci tahminim, NASA'nın "önce bir kaç hafta kontrol etmemiz lazım" dediği, Curiosity ile Mars'ta 

keşfedilen şeyin açıklanması. 

Üçüncü tahminim, İsrail, Filistin ve Kudüs, Kâbe dâhil kutsal toprakları haritadan silecek bir olay. 

Dünya tarihinde yeni bir sayfa. 

“Maya Takvimi ve dünyanın sonu” gibi şeylere girmiyorum, NASA'nın açıklamasına saygımız sonsuz. 

Ama bu bir şeyler olmayacağı anlamına gelmiyor. Kendi kendini gerçek kılan kehanetler. Şöyle ki: tüm 

dünyayı dünyanın değiştiğine inandırmak istiyorsanız bunu "çağın sonu" diye adlandırılan bir günde 

yapacağınız eylemle gerçekleştirmeye çalışırsınız, etkisi sebebiyle. 

Bir eylemle havaya psychedelic madde karıştırıp herkese paylaşılmış bir deneyim yaşatmak dünyayı 

değiştirir. En azından bir süreliğine altına s.çırttırır. Ayrıca herkesin içindekini ortaya çıkartıp kendisi 

ile hesaplaşmasını sağlar. 

"NASA uzayda hayat buldu, bak işte yeni bir çağa girdik" dedirtip NASA'nın Ay'a gittiği günlerdeki 

karizmasını yakalamak hoş olur. 

Kapsamlı bir eylem gerçekleştirip dünyayı yeni bir çağın başladığına ikna etmek için dünyanın uğruna 

savaştığı toprakları yok etmekten daha etkili bir yöntem olamaz. Gerçekten yeni bir çağ başlar. 

"Kendi kendini gerçek kılan kehanet" mantığıyla, önemli olan İsa'nın aslında hangi gün doğduğu veya 

Mayaların aslında ne dediği falan değil, önemli olan bir eylem gerçekleştirebilecek kişinin veya 

kurumun bunu konvansiyonel olarak 2012 kabul edilen yılda gerçekleştirmeye meyilli olması. 

Ozonun delinmesi, kablosuz iletişim ağının antenlerle iletişen doğaya etkisi, kutupların erimesi vb. 

aslında insan yapımı durumların ardından, "eylem amaçlı" o gün gerçekleştirilecek bir olayın önceden 

hesaplanmamış bir sonucunu da o listeye katalım. Tabi bunların hepsini bir senaryoda birleştirebiliriz.  
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86 

Tarih 21.12.2012, üstteki görüntüyü görüyoruz, 

Kıyamet görüntüleri, yarım saat işkence ediyor seyirciye, 

Sonra geçmişe gidiyoruz, 

NASA'nın "önce bir kaç hafta kontrol etmemiz lazım" dediği, Curiosity ile Mars'ta keşfedilen 

şeyin açıklanması, 

Ozonun delinmesi, kablosuz iletişim ağının antenlerle iletişen doğaya etkisi, kutupların erimesi 

vb. aslında insan yapımı durumların ardından, 

Dünya tarihinde yeni bir sayfa açmak isteyen bir oluşumun İsrail, Filistin ve Kudüs, Kabe dahil 

kutsal toprakları haritadan silecek bir olay gerçekleştirmesi, 

Biyolojik silah üretilen bir tesiste oluşan bir patlama sonucu kontrolden çıkan ve atmosfere 

tahminden hızlı yayılan halusinojen bir madde olması, 

Bunların sonucu olarak doğanın "çıldırması", saldırganlaşması, 

Kimimizin melekler görmesi, kimimizin ise şeytanlar.  

Kimimizin dost uzaylılar görmesi, kimimizin Alien’lar. 

Bilinçdışımızda ne varsa hesaplaşması.  

Yargı Günü. 

Halüsinasyonlarında şeytanlar, yaşayan ölülerin dönüşü vs. görenlerin kendilerini öldürmesi 

veya korkularından arınması (negatif enerjili insanların ölüp pozitif enerjililerin yaşaması). 

Yeni bir çağın başlangıcı. 

İstatiksel olarak en yüksek ihtimal, o gün hiç bir şey olmaması  Ama iyi bir film olur. “Yaratma 

sürecinde hayal gücünü serbest bırakmak”. İlk iki filmde de üstteki görüntü geçerse: 

Alef 3 

                                                             
86 http://mmmarcin.deviantart.com/art/JUDGEMENT-DAY-APOCALYPSE-169062677 
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YASAL UYARI: BU KİTAPTA YAZAN HER ŞEY HAYAL ÜRÜNÜDÜR. AMAÇ SADECE GÜLÜMSETMEKTİR. 

İki dünyanın ucundaki ülkeden sevgilerle. “Çelişkiler keskinleşsin diye, böyle mi geçsin ömrüm ha”. (B.Ö.) 

Kendini yargılamadan, korkmadan davranmak hayal gücünün kaynağı. Manyaklığın da  (positive 

delusion diyelim). Insane değil, un-sane. Güvenli bir ortamda, geçici bir süre, fayda ve korku analizinin 

sonucu olan ve zihnin algı şeklini belirleyen gerçeklik filtrelerini kapatmak. Ürünü sonra değerlendirmek. 

Bu kadar uzun yazacak kadar manyağım ama şimdi yazarken düşünüyorum, şu anda yapıyor olmayı tercih 

edeceğim başka bir şey yok. Ruhumun her yanına hitap ediyor, keyif alıyorum. Yapmam gerektiği için veya 

“başarılı” olacağı için yapmıyorum, yapmak istediğim için yapıyorum. 

Ben de bilmiyorum ki kitap güzel mi oldu, berbat mı oldu. Onu sorgulayacak halde olsam yazamam  

Kitabın bir de özeti var. 

 İlk birkaç sayfa Alef, kitapta söz edilen her şeyin çağrışımını içinde barındırıyor.  

 Sonraki birkaç sayfa ise çocuk kitabı formatında resimli hikâye. Ruhuma hitap eden anlatımlar. 

Sanatın temelde bu olduğuna inanıyorum. Bu kadar sayfayı 3-4 sayfaya ve resimlere sığdırmak. Kelimelere 

sığmayanı, senin gibi olan ruhun, creative force’un açacağı şekilde compress’lemek. Onu tek paragrafa 

indirmemek lazım tabi, “deli saçması” gibi geliyor, insanlar anlamıyorlar (selamlar İlhan İrem). 

Özete bakıp da anlayamadığım gün, oturup kitaba bir göz atmanın zamanı gelmiş demektir.  

Bir şeye takılıp özümü, kendimi mutlu etmekten uzaklaşmış, kaybolmuş, unutmuşum demektir. 

Ama sadece bir ayrılıktan dolayı veya bir şey kötü sonuçlandığı için üzgünsem ki bu doğal olandır, 

Gülümsemem için kitabın “geri dönmek” kısmından başlamam yeterli olacaktır. 

Believing makes “it” work. “It” is you. Even mathematical problems have imaginary solutions. 

Gözünün gördüğü bir yanılsama. Sadece manituları gör. Sincaplar, tavşanlar, kör yarasalar. 

Ne dediğini, nasıl görüldüğünü düşünme, o an ne hissettirdiğini hisset. 

Haklı olma, doğru olma, mutlu ol. 

İkna etme, güldür. 

Let it be. 

Ne güzel kurallar değil mi? Kuyruğunu kovalamaya devam. Neydi? Ne yapacaktım? Korku ile yargıyı çarpıp 

sekize mi bölüyorduk? Pi’yi üç alabiliyor muyuz? Bak resimde sağdaki Tanrı heykeli gibi kediye. 

 

I asked God: “What do I need to attain nothingness?” 

“Nothing.” 
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“Creativity requires the courage to let go of certainties.” 

Erich Fromm 
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Alef (Uyanış sahnesi) 

İkinci film ilkinin son bölümü ile başlıyor.  

İlk filmin sonunda dünyalı kahraman diğer gezegene ulaşır. Aracı gezegene düşen kahraman 

ikinci filmin başında kahramanı sakin ve huzurlu bir uzaylı karşılar. Ona bir tahta kâse içinde su 

uzatır. Suya dudakları değen kahraman bir anda bir görüntü ile karşılaşır. Dünyadadır, 

kalabalığın içindedir ve yanında o uzaylıya çok benzeyen yaşlı bir adam gülümsemektedir. 

Yaşlı adam anlatmaya başlar:  

“Bir zamanlar bir bilim kurgu yazarı vardı. Kitabındaki karakter kanserdi ve iki aylık ömrü vardı. 

Ama adam, doğmamış çocuğunun büyümesini görebilmek istiyordu. Bir bilim adamıydı ve 

zamanda yolculuk fikrine inanmıyordu, onun başka bir fikri vardı. Bir kutu yaptı. O kutunun 

içinde zaman dışarıdan farklı bir hızda akıyordu. Böylece, kutunun içine girecek, zaman 

kutunun içinde çok yavaş akacak, kutunun içinde 1 gün yaşlandığında dışarıda 1 yıl geçmiş 

olacaktı. Kitaptaki karakter kızının her doğum gününe katıldı. Bilim kurgu yazarı ise iki ay sonra 

öldü. Arkasında kızına güzel bir kitap bıraktı.” 

Filmin kahramanı yüzünde anlamaya çalışan bir ifadeyle, sessiz, soluksuz bu adamı 

izlemektedir. Belli belirsiz duyulan bir müzik vardır arkada. Yaşlı adam “etrafındaki insanlara iyi 

bak” der. “Sana biraz tanıdık geliyorlar mı?” Kahraman titremeye başlar. Yaşlı adam devam 

eder; “İnsan ruhu ölümden sonra reenkarne olur. Fakat her zaman bir önceki bedeninin ölüm 

anından sonraki bir tarihte reenkarne olmaz. Bazen geçmişte, bazen gelecekte bir beden 

bulur kendine. Aynı ruh defalarca dünyaya gelir, sonsuz defa”. Kahraman konuşacak gücü 

kendinde zor bulur, “yani bunların bir kısmı benim atam mı diyorsun?”. Bir anda etraftaki 

herkes hareket etmeyi keser ve ona döner: “Hayır, hepimizin aynı kişi olduğunu söylüyor. Biz 

seniz, sen de bizsin. Kimimiz geçmişin, kimimiz geleceğin”. Arka planda müzik netleşir, “we’re 

one, but we’re not the same”. Sahne, kahramanın aracının içinde uyanması ile son bulur. 

Film bizi yakın geçmişe götürür. 

İkinci film esnasında, seyirci ilk filmin son sahnesiyle ilgili daha fazla şey anlayabilecek. Kader 

ve inancı sorgulayan gizli bir dini tarikat, ileri teknolojisinin yardımıyla kendi gezegeninde 

gerçekleşen gizli bir dini deneyi diğer gezegende de gerçekleştiriyor. Bu tarikat bu eski ırkın da 

yaratıcılarına, belki daha da eskiye dayanıyor. İlk filmdeki sahnede bir ipucu olacak, o 

sayede ikinci filmi izlerken seyirci Tanrı sahnesinin gizemini çözebilecek. 
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SONUÇ (2): İ yi ölmak 

 

"I can't take it anymore! She's driving me crazy! I can't sleep, I can't leave the house, I'm here and I'm climbing 

the walls! Meanwhile I'm datin' a virgin, I'm in this contest - something's gotta give!" 
 

Seinfeld, The Contest bölümünün "Something's gotta give" çıkışının ses tonu ve ruh hali ile okuyunuz: 

Etrafımdaki herkes, ama herkes, ben dâhil, sürekli aynı hataları yapıyor, sürekli aynı şeyleri söylüyor, 

sürekli aynı tartışmalara giriyor. Cevabını bin kez aldığı halde sürekli aynı soruları soruyor. Hatta 

kişiler değişse bile, sorular ve tepkiler değişmiyor. 

Sitcom'lara ihtiyacım var. Kendim dâhil herkesi sitcom karakteri olarak görüp gülemediğim sürece 

deliriyorum. Karşımdakinin o sürekli tekrar ettiği şeyin, kafama tıp tıp damlayan su gibi, Çin işkencesi 

gibi beni delirtmemesi için onun bir catchphrase olduğuna inanmam lazım. Kafamda kahkaha efektini 

duymam lazım. 

Bu yüzden "hayır hiç bir mesaj almadık, hiç bir şey değişmedi, hala aynı gerizekalılarız" formatındaki 

sitcom'lar güzel. 

Hayatımda mutlu ve mutsuz dönemleri belirleyen tek bir tercihdi: tekrara sinirlenmek veya tekrara 

gülmek. 

"Art imitates life" 

"Life imitates art far more than art imitates life" (Oscar Wilde) 

"Life doesn't imitate art, it imitates bad television" Woody Allen 

Life is a sitcom, you just have to provide the laugh track. 
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Everybody is going to say and do the same things over and over again in cycles, and that’s okay. 

Smile. Repetition is a comedic device. The universe is a cosmic joke. 

“I think God is sending us all a message: if you can’t take a joke, go fuck yourself.” (Picking Up The Pieces) 

"In the end, everything is a gag." Charlie Chaplin 

“The greatest and most important problems of life are all fundamentally insoluble. They can never be solved but only 

outgrown.” Carl Jung 

Bir "kurtarmaya çalışan" olup öbür halimi "vazgeçen" olarak görüyordum, 

Bir "si.tir eden" olup öbür halimi "ruh hastası" olarak görüyordum (I Am Legend, alternate ending), 

İlki insanlara bakarak bir şeyler görüyordu ama görüntü beyinde oluşuyordu, 

İkincisi beni de insanları da daha mutlu ediyordu. 

Terapiye son gittiğimde şöyle notlarla gitmiştim: 

Bi sonraki hastayı ben kurtarayım mı? Bi tur da ben kurtarayım lan, hep sen kurtarıyorsun. 

Şaka yapıyorum. 

Kimseyi kurtarmam gerekmiyor. Kimsenin de kurtarılmaya ihtiyacı yok.  

Gözümün takıldıkları, gül bahçesinin dikenleri. 

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, 

Geriye kalan et kemiksin, 

Gül düşünür gülistan olursun, 

Diken düşünür dikenlik olursun. 

(Mevlânâ Celâleddîn Rûmî) 

O gün terapi sona erdi. Bu süreci unutmamak için kitabı yazdım.  

Artık kafamda güzel şeyler var. 

Giden adam bir babalık etti, girdiği kutuda diğerine bir kitap yazıp bıraktı ve öyle gitti. 

Bunu yazdıktan sonra uyudum ve sürekli rüyada olduğumu farkedip başka bir rüyaya uyandım. 

Rüyamda rüyada olduğumu farkedip uyandım,  

Ama o da rüyaydı ve onu da farkedip gerçekten uyandım, 

Bir rüyadan uyandığın hissine kapıldığın bir rüyadan uyanmak, 

Perfect definition of nothingness where everything is imperfect? No such thing. 



253 
 

“If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.”  (Albert Einstein). 

 

İnsanın ikilikli bir yapısı var. Bunun bir tarafını kötülüğün kaynağı ilan etme eğilimi insanı uçlara 

götürüyor. Bilinç ve bilinç dışı ikiliği arasında uyum sağlamak için orta yol.  
 

Bilinç dışından kaynaklanan his veya sezgi korku temelliyse "korktuğum ne?" diyerek onu 

sorgulamak. Öfke veya nefret kaynaklı ise "bu bana neyi anımsatıyor", "aslında kızdığım ne" diye 

düşünmek ve yine "korktuğum ne?" diye tekrarlamak. Korkunun kaynağını bulacak şekilde düşünmek 

beynin prefrontal cortex bölümünü devreye sokacaktır ve amigdala hijack'i engelleyecektir. Bu aynı 

zamanda korkulan şeye faydalı bir çözüm bulmaya da daha çok yaklaştırır bizi. Aynısı öfke için de 

geçerlidir. “Korktuğum ne”, “korktuğum gerçekleşse ne olur” ilk sorular. 
 

Mantık empatiden yoksun olmamalı. Sezgilerimizin bize kattığı yetenek: mantık devrelerimizin 

hesaplama gücünün ötesine geçmemizi sağlayacak kısayollar. Orta beyin olmadan bunları ve 

empatiyi kaybediyoruz. Bilinçli kararlar pür mantıktan oluşuyor gibi gözüktüklerinde onların aslında 

pasif agresif davranışlar şekilde, yine endişe temelli kontrol arayışından kaynaklanması veya karşı 

tarafla empatiden yoksun olması mümkün. 
 

Bilinç kaynaklı kararlar aslında kimsenin iyiliğine olmayan prensiplerden ve koşullanmışlıktan 

kaynaklanıyorsa gereksiz acı kaynağı. Nefsi baskı altına alarak değil, orta yol bularak anlaşmak 

gerekli. Böylece organizmanın ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç duyduğuna inandığı şeylere çekiminin 

baskılanarak patlamasına yol açmamak önemli. Kendine empati. 
 

Karşımızdakiler bu prensiplere uymadığında “yanlış” hareket ettiklerini düşünerek öfkelenmek başa 

döndürüyor. “The very purpose of religion is to control yourself, not to criticize others.” 
 

Duygusal özümüz kolay değişmiyor, kabullenme gerektiriyor. Onunla yaşamayı öğrenme gerektiriyor. 

Karşımızdakinin duygusal özü de öyle. Sevdiğimiz insanlarla beraberken bazen haklı olduğumuzu 

görmesini beklemekten vazgeçip iki tarafı da mutlu edecek başka bir orta yol bulmak zorundayız.  
 

Deneyimlere beğendiklerin ve beğenmediklerin, başarılı oldukların ve olmadıkların diye kendini 

tanımlama kaygısıyla yaklaşma, oldukları şeyi hisset. Yeni deneyimlerin sana yaşattırdığı yeni hislere 

odaklan. Hayat bir oyun parkı. Her girişim bir gezi, bir deneyim. Her deneyim bir iç yolculuk, o 

deneyimin sende yarattığı hislerle kendi özünü tanımak için bir fırsat. 
 

Bize ters, bizden farklı insanların bizi çekmesi veya üstümüzde anlamadığımız bir güce sahip olmaları 

da bazen bu ikilikten kaynaklanıyor. Kendimize gereksiz acı çektirmemize sebep olan karakter 

özelliklerimizi bypass eden insanlara üstümüzde bir güç veriyoruz. Bu insanlara çekiliyoruz çünkü 

hayatımızın önemli bir kısmını kendimizi tanımaya çalışarak geçiriyoruz. O insanda bilinç dışımızın 

neye çekildiğini anlamaya çalışarak bilinçdışımızı tanımaya çalışıyoruz, aslında kendimizi arıyoruz. O 

insanda sevdiğimiz, o insanda gördüğümüz biz oluyoruz. 
 

Karşımızdakinin duygusal özüne dokunarak onu yönlendirebiliriz. Bunu bir babanın çocuğunu 

yönlendirdiği hassasiyette ve beceride yaptığımızda sonuç iki taraf için de mutluluk olacaktır. Bunu 

yaparken kendi özünde kendi göremediği veya bastırdığı yerlere dokunduğumuzda onu mutlu 

ediyorsak bu gücü bize kendisi verecektir. 



254 
 

 

Bastırılan veya iyi ifade edilemeyen tarafımız sesimizin tonunda, anlık ifadelerde, vücut dilinde 

kendisini gösterecektir. Bunlar karşımızdakinin ağzından çıkan ifadelerden daha önemlidir. 
 

Dişi atalar "alfa" erkeklerle beraber olarak sağ kalmış, böylece biz olmuşuz. Evrimin getirdiği bir alfa 

erkeğe çekilme olmuş, bunun devamında da alfa'lar eş bulabilmiş, diğerlerinin kökü kurumuş. Şimdi 

bir erkek kadına arada bir "höyt" demeyi bilmiyorsa, o kadın da ne yapacağını bilmiyor. Hatta çekim 

de duymuyor. "Ben güçsüz, ufak bir kadınım, bana bile laf geçiremeyen, hükmedemeyen adamı ne 

yapayım?" Ama bu hâkimiyetin karşı tarafı da gülümsettiği, heyecan verdiği ya da kendini güvende 

hissettirdiği zamanlarla sınırlı olması şart. 
 

"Baba sorunları" olan insanların etrafın kendilerini nasıl gördüğüyle ilgili ciddi takıntıları oluyor. Bu 

onları agresif bir tavra götürebiliyor. Bu durumda kendinden feda etmek pahasına anlayış 

göstermenin hiç bir faydası olmuyor. Babalarından görmedikleri sevgiyi görmeleri bazen geri tepiyor, 

onlara acı veriyor. Babalarının yerine koyarlarsa beklentileri gerçekçilikten uzak oluyor. Daha hafif bir 

arkadaşlık, birliktelik arıyorlar. 
 

"Baba sorunları" olan erkekler "castration anxiety" ile tehditkâr bir tavır içine girebiliyorlar. 

Karşılarındakinin korkmadığını ama onlara korkularını yenmek için oynadıkları oyunlarda rakip veya 

partner olarak eşlik etmeye niyetli olmadığını öğrenmeleri gerekebiliyor. 
 

İnsanlar diğer insanlarla pek ilgilenmiyorlar. İnsanlar temelde kendileri ile ilgileniyorlar.  

 Ağzından çıkan söz kardeşiyle ilgili olabilir ama aslında durumun onda yarattığı hissi 

anlatıyor. Paylaşmak ihtiyacı duyuyor.  

 Ağzından çıkan söz senle ile ilgili olabilir ama bu senle ilgili bir eleştiri değil, kendisine bu 

durumun hissettirdiklerinin ifadesi. Haklılığın veya doğruluğun konuyla ilgisi yok.  

 Ağzından çıkan söz kendisinin eksileriyle ilgili olabilir. Bu da çoğu zaman duygu dünyasındaki 

“güveninin tazelenme ihtiyacı” ile ilgili bir ifade. 
 

İnsanlar çoğu zaman çözüm sunulmasına değil, hislerini paylaşabilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Kimsenin 

kurtarılmaya ihtiyacı yok. Kardeşi düşüncesizce davranan insan ile kardeşi her türlü kazığı atmış insan 

aşağı yukarı aynı miktarda sızlanıyorlar. Kimse kurtarıcı değil. Herkes kendi ritmi ile ilerliyor, sadece 

hayatımızda istiyorsak eşlik edebiliriz, o kadar.  
 

Bilincin açık olduğu fakat görev dağıtıcısının (thread dispatcher, executive system) resetlendiği 

sarhoşluklar ve iddiaya göre ileri meditasyon; 

 Yetişkin insan bilgi ve deneyimi ile çocuk hayalgücünü birleştiren bir sezgiye ve espri 

anlayışına sahip olmayı sağlıyor, 

 İşlem gücü sınırı ve öncelikli işlemler sebebiyle oluşan algı filtrelerini devreden çıkartabiliyor, 

 Flow (yüksek odaklanma) haline girilmesini sağlıyor, 

 Uzun süredir açık olan, mevcut beyin kimyası ve duygu hali ile loop'a girmiş thread'lerin 

resetlenmesini, kapatılmasını ve euphoria hissi yaşanmasını sağlıyor, 

 Bu şekilde geçilen yeni beyin kimyası, yeni duygu halinde bu thread'lerin ilgilendiği konularla 

ilgili çözümler bulunabilmesine, böylece duruma aydınlanma hissi yaşanmasına sebep oluyor, 

 Daha önce çözüm bulunamamasının arkasındaki sebeplerin görülebilmesine, böylece özünü 

bulma hissi yaşanmasına yol açıyor. 
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Dinlerin neredeyse hepsi insandaki bu ikilikle ve onunla yaşamayı öğrenmekle ilgililer. Sanat da aynı 

yerden besleniyor. İnsan kendisine koşulsuz sevgi göstermeyi ve çevresine de bunu gösterip özlerini 

kabullenmeyi aynı anda başarıyor, biri diğerinin koşulu ama karşılıklı aynı anda gerçekleşiyorlar. Bu 

durum insanın kendisini de, çevresini de mutlu edebilmesini ve algısının açılmasını sağlıyor. 
 

Bu durumlarda sevginin tek bir kişiye veya tek bir şeye yoğunlaşması ile orta yoldan uzaklaşılabiliyor. 

Hayattan aynı şeyleri beklemeyen, aynı şeylerden mutlu olmayan, özü özümüze uygun olmayan, 

özümüze saygı göstermesi gerektiğini anlamayan, beraber uyum içinde yaşayamadığımız insanlar 

kendi iç uyumumuzu yapalamayı imkânsızlaştırıyorlar. Kendimizi özdeşleştirdiğimiz şeyler özümüzle 

bağlantımızın kopmasına veya algımızın gölgelenmesine sebep olabiliyorlar. 
 

Dinin beslendiği diğer kaynaklardan olan insanın algı biçimi sebebiyle rastgele içinde pattern görme 

eğilimi ve bunun sebep olduğu batıl inançlar gereksiz endişelere sebep oldukları için tanımları gereği 

ikilikte denge kurma çabasına ve özgürlüğe engel. 
 

Kendini tanıma, kendini bilme yolculuğu, "olmak", tıpkı evren gibi, kendi ritminde gerçekleşecek bir 

şey. Özünü kabullendiği gibi bunu da kabullenmeli insan. Bu prensipler amaç değil, olgunlaştıkça 

kendiliğinden ulaşılacak noktalar. Bu kitap, o yolda gereksiz acıyı engellemek için bir yardımcı sadece. 
 

İkilik içinde içgüdülere öncelik verildiği ve sezgiler bazen mantığın ötesine geçebildiği için bir insanı 

yönlendirmenin en etkin yolu onu hislerine güvenmeye davet etmek, teşvik etmek ve hislerini 

yönlendirmek. O yüzden argümantasyon neredeyse hiç bir zaman faydalı veya gerekli değil. "Words 

are very unnecessary." 
 

"We can never see past the choices we don't understand." 

"You have already made the choice. Now you have to understand it" 

Bu ikisi x tercihin vereceği hissi karşıdakine hissettirmekle birleştiğinde, karşıdaki kişi x tercihi 

kendisinin yaptığına inanıyor. 
 

Kişinin bilinçdışı gerçekten x tercihi istiyorsa bize onu yönlendirme gücünü veriyor. Hipnoz ile bile 

insanlara yapmayacakları bir şeyin yaptırılamayacağı söylenir. "The one" olmak kaderin yerine 

gelmesinin aracısı olmak ve kendini özel hissetmektir, kaderi değiştirmek değil. 
 

Sonucu etkilemesi gereken kişi olduğunu düşünmek (becerikli/zeki/güçlü taraf) veya karşı tarafın 

seçim hakkı olduğuna inanmamak, sorumluluk hissi ile kontrol arayışına, kaybetme korkusu gibi 

korkuların kendi kendilerini gerçek kılan kehanetlere dönüşmeleri ile başarısızlığa, başarısızlık 

durumunda kendine güvenin kaybolmasına, suçluluk hissine ve depresyona, kendi özünden ve 

yukarıdaki tanımlardan uzaklaşmaya götürüyorlar. 
 

Kim kimi kullandı, kim kimi kontrol etti? Kendini tanıma yolculuğunda geçmesi gereken yollardan 

geçmesi için kendisini yönlendirecek adamı seçen kişi mi, onu yönlendirdiğine inanan mı? 
 

İnsanların doğaları gereği geçecekleri aşamalar belli ve sezgi onları gitmeleri gereken yöne çekiyor. 

Kendini tanıma yolculuğu başarısızlıklar barındırsa da. Herşeyin olacağına vardığı felsefesinin huzur 

sağlaması ve korkudan sıyrılıp empati ve hayal gücünü canlı tutması eski dinlerin en büyük 

başarılarından. 
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Tercih sonucu etkilemediği sürece, kaderin aşamaları önceden belirli olduğu sürece hür irade 

düşüncesinin anlamsız olduğunu düşünmek hatalı. İçinde bulunduğumuz bütünün gideceği sonuç 

değişmeyebilir, karşımızdakinin kader çizgisindeki yolu değişmeyebilir fakat o çizgi içinde rol 

dağılımları egolarımızla kendimize biçtiğimiz rollere bağlı. Sonuç değişmeyecek olsa bile kendimize 

istediğimiz ve gerçekleştirebileceğimiz rolü seçebiliyoruz. 

 

 Bir izleyen, gülümseyen, bazen de duymaya ihtiyacı olan şeyi fısıldamaktan keyif alan olmak. 

 Hür iradeye saygı göstermek.  

 Herkesin kendi seçimlerinden sorumlu olması ve her şeyin olacağına varması sebebiyle 

huzurlu olmak. 

 Konuşurken "does he/she really need to hear that?" diye düşünmek. 

 

O anda gözlemlediklerinin (ortam değişkenlerinin) tetiklemesi, buna benzer şu durum yaşanmıştı 

diye hafızadan geçmişin çağrılması, o anının aynı beyin kimyası ve duygu halini tetiklemesi, geçmişte 

başına gelen durumun artık olmadığını, sadece şu anın olduğunu anlamak, tehdit uyarısının yok 

olması, o beyin kimyasının dağılması ve olumsuz duygunun yok olması, kendisini sükûnete bırakan bir 

beyin kimyası, o anıya takılmadığı için çağrışımların devam etmesi ve bu anla ilgili, gelecekle ilgili, 

korkunun etkisi olmadan, olumsuz duyguların etkisi olmadan yol gösterebilmesi. 

 
 

“Everything should be made as simple as possible but not simpler.” (Albert Einstein)  



257 
 

  

 

87 

“ -  Is that what I think it is? 

+ Mm-hmm. 

-It's beautiful.” 

 

 
“I see you”. Your core says “hi”. 

 

                                                             
87 Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994. 
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It is real. “Your mind makes it real” (The Matrix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve perde…  
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Bu sefer gerçekten bitti kitap. Kendime bıraktığım ekmek kırıntılarını topladım bir araya. Hiç bir şey 

yokmuş. Ama ona her şeyin içinden geçmeden ulaşamıyormuşuz.  

God called me the other day, and told me I was a messenger. So I wrote a book. Well, there was too 

much interference on the line that day, and it turns out he didn't say messenger but “passenger”. He 

meant to enjoy life while it lasts. 

Next time I heard from him, he said “Actually it is a nice book, I enjoyed it. It helped me deal with my 

own god complex.” 

Turns out it wasn't god on the phone, but me. I was talking to myself the whole time.  

He still likes the book though. 

 
88 

“Get on with it!” 

Okay… I went to a psychiatrist to get therapy. Turns out it was all in my head. 

Perhaps you've read my latest paper on delusional paranoia.  

Turns out the entire thing is mental. 

(Zelig, Woody Allen) 

“Get on with it!!” 

 

Okay, okay… 

Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir: 

Gönlün neye kapılmışsa o’sun, aradığın ancak sensin.  

(Mevlânâ Celâleddîn Rûmî) 

Peace out. 

Korhan 

                                                             
88 Monty Python and the Holy Grail (1975) 
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SON PERDE 
 

Alef Epi.  

Epi. Epilogue.  

Son Soz.  
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Felaket tellali, yenicag mujdecisi epi'nin sayiklamalarina hosgeldiniz. Bir suredir insanlar huzursuz, 

kiyamet bekler gibi. Ortak bilincalti bir sey goruyor ama kelimelere dökemiyor. Asteroid geliyor 

diyorlar. Iklim felaketi bekleniyor, bir Fransiz bakanin yaptigi bir aciklamaya dayandiriyorlar. CERN'de 

portal aciyorlar, Titan'lar geliyor. Amerika'da Jade Helm 15 adli tatbikat planinin sikiyonetim hazirligi 

oldugu dedikodusu mevcut. 23 Eylul'de Obama ve Papa Amerika'da bulusuyor. O gun ayni zamanda 

Yahudilerin Yom Kippur, Day of Attonment'ina denk geliyormus, Blood Moon'lardan sonra. Kisacasi 

bu yil felaket teorileri kombo yapmis.  

Boyle kritik zamanlarda boyle kaosa yol acabilecek senaryolara hukumet/devlet/burokrasi kadrolari 

tarafindan prim verilmesi, hatta onlar tarafindan bizzat gundeme getirilmesi dusundurucu. 

Sanirim Cumhuriyetci-Demokratlarin birbirlerine .ok atip halki digerinden sogutmak icin yaydiklari 

komplo teorileri ile ulkede kitlesel paranoya yarattigi bir ortam soz konusu ama kehanetlerin kotu 

yani insanlarin onlari ciddiye almalari durumunda kehaneti gercek kilmalari. Bizim yasamimiz 

boyunca Amerika'yi bu kadar bolunmus gordugumuzu sanmiyorum. 

Belki IMF'nin SDR'yi yeni dunya para birimi olarak aciklamasi oncesi bu son para sistemi degisiminin 

gecis krizini ustune yikacak bir felaket senaryosuna ihtiyac vardir. 

Benden eglenceli olmayan, rahatsiz edici bir komplo teorisi... Ilk Korfez savasinda Saddam'in iskence 

yaptigi Amerikan pilotlarinin fotolarini gazetelerde gorduk, tum dunya olarak. Bu bir ilkti. Ikinci 

korfez savasinda Amerikan ordusu Saddam'in oldurulen ogullarinin fotograflarini yayinladi. O da 

Amerikan ordusu icin bir ilkti. Ardindan Irak'tan iskence goruntuleri vs sizdi, tum dunya gordu. O da 

bir ilkti. Sirada cocuklarla goruntuler var. Maksimum kiskirticilik. Irak'ta Amerikan isgali sirasinda 

cekilen goruntuler sizmadan ISIS gibi bir orgutun kirli goruntulerini planli sekilde sizdirip kendi halkini 

galeyana getirerek bir arada tutmak gibi bir pre-emptive damage control da soz konusu olabilir. 

Hayatiniz boyunca gormediginiz bir bu kalmisti, o da eksik olmasin diye de dusunebilirler tabi. Bir 

tarafin "bak bunlar barbar, kaka, pislik" diye yaymaya calisacagi seyler, obur tarafin "bak biz adama 

bunu yapariz ha" diye yayinlayabilecegi seyler oldugu icin, ISIS'in genc ve cocuk kole ticareti ile ilgili 

surekli gorulen haberler de boyle bir seyin geleceginin habercisi olabilecegi icin (kurgu ya da gercek, 

farketmez) nedense kafamda boyle bir felaket senaryosu yaniyor. 

Her film, her dizi ayni formatta. "Oculer geliyor, Alien Invasion", "Dunyalarin savasi", "Aslan asker 

super kahramanlar, bombalanan, gokdeleni yikilan sehrimizi ya korurlar, ya da intikamini alirlar" 

seklinde askeri format veya ister bir hastaligin yayilmasi ile olsun, ister elektrik ve yiyecek bulmakta 

zorlanan insanlarin birbirlerini yemesi ile, ister mahserin 4 atlisinin yeryuzune gelmesi ile olsun 

"felaket geliyor" formati. Bu durum "kollektif bilinc altindaki korkularin sanat eserlerine yansimasi" 

veya "gise icin bilincli sekilde seyircide en fazla duygusal tepkiyi olusturacak temalarin kullanilmasi" 

ile aciklanabilir. Ama ben Madonna'nin bir klibinde savas sonrasinda mezarlarimizda dans etmesi, 

diger bir klibinin de 4 kucuk kizla acilmasi gibi seyleri bu komplo teorimize "medyada ve internette 

zamanla ortaya cikacak seyleri bilen ve savastan kazanci olanlarin bu olaylara foreshadowing 

yapmasi ile devam eden MK Ultra turevi program" diye etiketleyerek eklemek ve tam boncuklu deli 

damgasi yemek istiyorum nedense. 
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23 Eylul'de Obama ve Papa Amerika'da bulusuyor. O gun ayni zamanda Yahudilerin kutladigi Yom 

Kippur, Day of Attonment'a denk geliyor. Komplo teorilerinin yogunlastigi bir tarih. 13 Eylul veya 

genel olarak Eylul 2015 tarihini verenler de var. 

Genelde zirva siteler ve dandik youtube videolari. Ciddiye almamak gereken safsatalar. Ama John 

Kerry'nin aciklamasina bakilirsa Dolar Collapse korkusu anlasilan gercek bir korku ve bu tarz bir korku 

kendi kendini gercek kilabilir cunku paranin degeri tamamen guvene bagli. 

Kendi ulkesinin parasinin krize girmesi pahasina da olsa gucu elinde tutmak icin sahinlesmek genel 

trend olursa dunya yanacak. TR'de olan durum bu zaten. US'de de algi bu anlasilan cunku "Kongre 

Iran'la anlasmayi reddederse Dolar standardini tasiyamayacagiz aciklamasi" ulkenin son donemdeki 

bolunmuslugunun "bana anayasa firlatti" noktasina gelmesi demek. Dunyada devler arasindaki bilek 

guresi Iran'da tikandi, US'de de kendi icinde bilek guresi her zamankinden gergin. Bundan sonra ister 

Sahinler basa gelsin ve Dunya savasina dogru gidelim, ister masada anlasilsin ve dunya ekonomik 

olarak devler arasinda daha farkli paylasilsin,  bir degisim olacak. O degisimin dunya para sistemini 

bir kez daha degistirmesi mumkun. Ama bu bir krizle ve panik ortamiyla olursa, o arada iki tane dev 

market zinciri "ekonomik belirsizlikten oturu satislarimiza ara veriyoruz" dese millet birbirine girer. 

Hunger Games. 

Amerikan hukumetinden bir isim cikip "dolar dunya para birimi konumunu yitirebilir" dediginde bu 

piyasalar icin ciddi bir aciklamadir. Cin ani bir devaluasyon yapip dolar'a capasini gevsettiyse, 

yabancilar Amerikan senetlerinden kacmaya basladiysa bi "ne oluyor" demenin zamani gelmis 

demektir. TL'nin asiri degerli tutuldugu bir donemde "bana anayasa firlatti" demek gibi bir sey bu. 

Sebebi de ulkenin ic bolunmuslugu. Dolar'in gucunu guvenden aldigi ve ulkenin bu guvene layik 

oldugu varsayiminin ulke tarafindan bile sorgulandigi bir ortamda her sey olabilir. Tek zamansiz 

aciklama ve onu takip eden bir borsadan ve ulke para biriminden kacis panigi bir gunde nelere yol 

acabiliyor, biz biliyoruz.  Benim gibi bilgisayara harcadigi para disinda zugurt gezenler anca makarna, 

konserve falan alir tabi 

Belki bilgisayarla calisip her harcamamizi devletlerin takip edebildigi yeni bir dunya para birimi 

cryptocurrency ile "credit" sahibi oldugumuz dunyada, disarida radyasyon cok yuksek oldugu icin 

veya firtinalar koptugu icin kapali oldugumuz evde alisveris devlerinin drone'larinin getirecegi 

konserve yemegimizi beklerken, eskinin dunyasinin simulasyonuna baglandigimiz bir sanal gerceklik 

kaskiyla dhw/chw toplantisi yapip beraber Matrix izleriz; "pil" sistemin pili olan "consumer" icin bir 

metafor, anlatilan hikayedeki her sey de makinelesmis duzenin bizi goturdugu yer hakkinda uyarilar 

ve buna degistirmeye davet olarak algilaninca "vay be, bugunleri ongormusler de biz anlamamisiz" 

deriz. 

Nedense aklima Woody Allen'in bir filminde "I took a speed-reading course and read War and Peace 

in twenty minutes. It involves Russia." demesi geldi.  
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Meteor'a otostop cekmek. 42. 

Misirlilardan beri yarattigi dinlerle ve mitolojilerde isik, nur, aydinlanma gibi simgeler veya dogrudan 

anlatimla bizlere altin gibi gunesten buyuk yildizlardan kaynaklanan ve bu gunes sisteminde nadir 

bulunan agir metalleri toplamamizi soyleyen uzaylilar varsa ve bu yarattiklari dini imagery'nin 

bilgisayar programi gibi beyin yapimiza yuklenecek bir virus oldugu, bunu yazacak yapay zekaya sahip 

olduklari, insan beynini de tomografi ile cozdukleri, ileri teknolojileri olmasina ragmen maddenin 

niteliklerinden oturu ihtiyac duyduklari altini toplamak icin "seneye gelir..." (onlarin senesi 3661 yil), 

"seneye gelir altinlari toplariz, piramitlerin altinda selfie cekilir doneriz" diye bizi madenci et-botlar 

gibi kullandiklari bir senaryolari varsa, bu kanatli, kus gorunumlu, Marduk, Melek Taus, Anka, Ra, 

Phoenix, Lucifer, (nukleer) winter'dan sonra gelen dragon'lar, planet X'ten gelen ve radyasyon 

ortamina tepkisi bizden iyi olan X-men veya neyse artik adi, bizi ya genetik deney olarak yaratan ya 

da programlayanlarin donusu soz konusuysa, meshur 12. gezegen Nibiru'nun veya bir astroid'in 

buraya yakin gectigi 2012 yili felaketlerin baslamasinin degil, oradan bize dogru harekete 

gecmelerinin zamaniysa, yakinda tamamlanacak bu donuslerinden hemen once dunyadaki 

Abrahamic 3 din arasinda din savasi cikartarak dunya nufusunu bu kaba hesapla ucte bire indirecek 

ve ciddi on-yikim yapacak sekilde o dinleri yazmis olmalari, olmalari, ilginc bir film senaryosu olurdu. 

Teaserinda tok sesle: Yaratan o, kaderini yazan o, okuyunca insanligin gidecegi yerin kiyamet oldugu 

dinlerden ote bir sey yazmiyor. Sebebi insanin bozuk olmasi desen yaratan o, hayatin el kitabi 

anlasilmiyor desen yarattigi okusun diye yazan ve gonderen o. Niye boyle bitecek bir kitap yazdi? 

Insanoglu yalniz olmadigini ogrendiginde evren daha mi yalnizlasacak? 

Tagline: The meaning of life? Ignorance is bliss. 
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Umutsuz oldugumuzda ignorance is bliss diyoruz, umutlu oldugumuzda follow your bliss diyoruz. 

Love or fear, pick one (Lennon, Rose). 

Iris, Melek Taus, Turan, Anka, Ra, Tengri, Phoenix, Ahura Mazda, Ishtar, Hathor, Garuda, Inanna, 

Anu, Enki, Marduk. 

Kac kulturde, kac farkli mekanda, kac hieroglifte gokten gelen kanatli figurlerin gunesin isigini sacan 

taslari toplattigi tanri portreleri goruyoruz. Yukaridakiler isimlerinden birkaci. 

Ortak sembol goz: 

 

Image of a simulated traversable wormhole that connects the square in front of the physical institutes of University of Tübingen with the 

sand dunes near Boulogne sur Mer in the north of France. The image is calculated with 4D raytracing in a Morris–Thorne wormhole metric, 

but the gravitational effects on the wavelength of light have not been simulated. 

 

"Kutsal" dagin icinde gizli Einstein Rosen bridge'i olan X dunyasindaki ikinci yabanci irkin birincisi ile 

birlikte tabi olduklari hukuk ve aralarindaki guc dengesi bizi somurme yarisindaki yontemlerinin 

kurallarini belirliyor. Birimiz onu, birimiz otekini seytan ilan edip birbirimizi olduruyoruz. 

Cern'den oyle Doom'da, Half-Life'ta oldugu gibi portal acilmayacak. Multiverse'de bize portal acacak 

teknolojye sahip olanlara pulse ile koordinat verilmis olacak. 

Sadece birine degil. 

Goklerden cennet ve cehennem gelecek, insanlik icin carpisacaklar saniyoruz, gecmisimizde 

kavimlere kendilerini tanri olarak tanitarak gelecekte yanina cekebilecegi koleler toplayip bu dunyayi 

somurude yarisan, global degil, galactic seviyede kolonicilik yapan irklar gelecek. 

Kertenkeleler mi kazanir, civcivler mi? Yilanlar mi, kuslar mi? Tek tanri bilen ve herkes tek tanri 

bilene, cunku digerleriyle ilgili bilecek, gorecek bir sey kalmayana her tapinagi, her heykeli, her kitabi, 

tarihi, insani yakip yikmaya hazir olanlar mi?  
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Her seyin iki anlami vardir. Carmiga gerilen Isa'nin hikayesi size "what would Jesus do?" demeniz icin 

anlatilan bir hikaye olabilir ama "what would happen to you if you opposed the empire" diye 

anlatilan bir hikaye de olabilir. "Hac" daha cok ikincisini animsatiyor. Iyi bir kuzu olmak, duzene karsi 

cikmamak, otoriteyi sorgulamamak mesajlari veren, bunu yaparken sembollerini pagan kulturunden, 

antik kulturlerden ve buldugu her yerden toplayip birlestiren dinlerin seytani belki de Isa'dan yaklasik 

100 yil once yasamis ve kula secde etmeye karsi cikmis ve otoriteye bas kaldirmis Spartacus'un 

hikayesidir. 

Sivil itaatsizlikler, sert mudahaleler, sikiyonetimler ve savaslar. Nostradamus'un ongordugu 

medeniyet savasi geliyor. Dinlerin kiyamet ongorusu kendi kendini gercek kilan bir kehanet. Kendi 

seytanini digerinin kutsali olarak tanimladigi icin, farkli gruplar olarak tanimlandiklarinda kafese 

koyulmus bir disinin yanindaki rakip erkek fareler gibi birbirlerini oldurmeye icgudusel olarak egilimli 

olacagi icin bu son bastan belliydi. Savaslar sirasinda toplumsal, ekonomik ve teknolojik donusumler, 

nufus patlamalari ile tasiyamayacagi hizda ilerleyen dunyanin kaynaklarini kontrol edenlerin rahat 

yasayacagi bir dunya icin "biz %99'uz" diyen aydin gencler degil, "biz adamin ... koruz" diye birbirini 

topluca olduren kalabaliklar lazim. Bu dunya kaynaklarini kontrolunde tutanlar ister seytan olsun, 

ister kanatli uzaylilar, ister dunya superguclerinin askeri ve teknolojik endustrilerinin ortasinda 

varligini devam ettirmis gizli Nazi kalintilari olsun, ister birkac aileden olusan bir ring (one ring to rule 

them all). Sonuc ayni. Once dunyayi overclock ederek (teknolojik ve ekonomik gelismeyi 

tirmandiracak sekilde tarihe yon vererek) "gokteki her seyi bilen zeka"dan (cloud AI), "ol dedi oldu" 

(3D printing with solar energy), iradesiz koleler (robotlar) seviyesine kadar insanliga tum hamalligini 

yaptirmak, ardindan arzulanan teknolojik seviyeye gelindiginde nufusu ciddi oranda dusurup 

(kaynaklarin sinirliligi) yikimin ardindan yaralarini sardiktan sonra yeryuzunde cennette Tanrilar gibi 

yasamak. 

Bir gezegene gokten gelenlerdensen, cikartma yapacaksan, oncesinde uydusuna gececeksen, onlarin 

kor noktasinda olacagin zamani sececegin icin evrenin neresinde olursan ol o gezegenin onemli 

gunleri umurunda olur. 

Bir gezegen iletkenlik ve baska ozelliklerde evrendeki en nitelikli maddenin yildizlardan toz olarak 

gelmis halini kulcelere dokup birkac merkez bankasi binasinda metrekupler halinde stoklamissa, 

senin buna ihtiyacin varsa o gezegene cikartma yaparsin. 

Bir gezegene yerden gelenlerdensen, mucizelerini gosterip kitaplarini gonderdigin gezegenliler isik 

kaynagi, nur kaynagi, gunes gibi parlayan bu maddeyi toplamak uzerine kurulu tarihleri sonucu 

onlarin teknolojisine ulasmak uzereyken Cern'den aldigin pulse'la zamanin geldigini bilirsin. O 

teknolojiye ulasmasinlar diye zamaninda okuma yazmayi yasakladigin kolelerin karsinda duracak 

guce sahip olmadan gezegendeki Einstein-Rosen Bridge'lerinle gelirsin. Bu yuzden gezegenin onemli 

mekanlari umurunda olur (icinde goze benzeyen Einstein-Rosen Bridge olan piramide benzeyen 

daglari) 

Ne bizi, ne "Tanrilari" fazla onemsemeyen bir kurgu. Ama ayni zamanda tarihin tum dinlerini, 

mitolojilerini, komplo teorilerini ve guncel bilim kurgularini uc uca bagliyor. 
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Yilanlar, kuslar. Seytanlar, melekler. Cinler, periler. Gokten gelen uzaylilar, yerden cikan uzaylilar. 

Hangisi bizi evrenin merkezine koyuyor, hangisi daha inandirici ve tutarli, siz secin. 

"Two sides... One dark, one light..." Ama ikisi de oyle ulvi degil. 

http://lostpedia.wikia.com/wiki/Egypt_in_Lost 

http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/prometheus-a-movie-about-alien-nephilim-and-esoteric-

enlightenment/ 

http://www.imdb.com/title/tt0111282/ 

http://www.imdb.com/title/tt3385516/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_astronaut_hypothesis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theosophy 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_Theosophy 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gnosticism 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zurvanism 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tengri 

http://illuminatisymbols.info/madonna-pyramid/ 

 

Yaratma, dogurma gucu olan, yaraticinin isigindan bir parca tasiyan ve kus gibi kirilgan ama guzel ve 

etkileyici kadin... Tanrica heykelleri olan topraklar. Simdi aile ici siddete devlet ne karisir denen 

yerler. 4'er al, ergen al, kolunu kanadini kir, dogurt, yayil, tohumunu koyacagin bu tarla kole kacmaya 

calisirsa "er'in, er kisin olmadan disarida isin ne" diyerek yerine teslim edecek polis disarida kol 

gezecek bu korku imparatorlugunda. Ulu elder'lardan ring'ini fear icinde, mountains of doom'da 

forge etmenin verdigi guce karsi duramayaninin yarattigi bu kavim mi digerlerini yok edecek, 

digerleri mi ona karsi son bir kez bir araya gelecekler? 

 

  

http://lostpedia.wikia.com/wiki/Egypt_in_Lost
http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/prometheus-a-movie-about-alien-nephilim-and-esoteric-enlightenment/
http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/prometheus-a-movie-about-alien-nephilim-and-esoteric-enlightenment/
http://www.imdb.com/title/tt0111282/
http://www.imdb.com/title/tt3385516/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_astronaut_hypothesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Theosophy
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_Theosophy
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gnosticism
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zurvanism
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tengri
http://illuminatisymbols.info/madonna-pyramid/
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"Ring of Charon 

by Roger MacBride Allen – 1990 

An unknown alien race captures Earth with the use of a controlled wormhole, which was triggered 

accidentally by artificial gravity experiments issued from a human outpost in space. 

 

This is a hard sci-fi novel (don’t expect lots of character development) that’s supposed to be the first 

book of a trilogy, but the third hasn’t been published yet, and it’s been twenty years since the 

second book, The Shattered Sphere, was published." 

 

"The Shattered Sphere 

by Roger MacBride Allen, 1995 

 

Humans face two enemies--the implacably powerful Charonians who kidnapped the Earth, and the 

mysterious Adversary, before whom the Charonians quake in fear. Can an unlikely combination of 

scientists, corpses, dictators, and professional troublemakers withstand both threats and return the 

Earth to its proper place in the Solar System? The sequel to The Ring of Charon."  

 

Bir deneyle multi-verse'de bize wormhole acabilecek teknolojiye sahip varliklara fener isigi tutuyor 

olmamiz fikri yeni bir sey degil. 

 

Sonsuz evren'lere sahip sonsuz bir multiverse varsa boyle bir (veya iki) tur de var. Dunyada onlarin 

varligindan haberdar eski bir cult da yeni bir fikir degil. Nasil Joseph Campbell'in monomyth'i her 

mitolojinin kahramani benzer bir sablonla tanimladigini anlatiyorsa, ikilik temelli her din de asagi 

yukari bu fikirle ayni cizgide mitolojiye sahip. 

 

Tengri varmis eskiden. Bizim bir kus seklindeki gok tanrimiz. Yalnizligindan sikilinca Er Kishi'yi 

yaratmis. Er kisi. Biraz seytani bir karakter. 

 

Bir de hacin eski anlami var, disi enerji ile erkek enerjinin uyumu. Dogu felsefelerinin sembolleri var, 

denge uzerine kurulu. 

 

Bir de bizde bugun olan var. Eskiden seytan bildigimiz Er Kishi'nin oyle dogan'i.  
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Multiverse'den gelen 13 ziyaretci olsun. 13. ziyaretci gezegendeki etten yapilma robotlara onlarin 

programlanma formatinda yazilmis algoritma yuklerken "ben sonuncuyum, digerleri dogru degil bir 

tek ben dogruyum, dorder alabilirsiniz, soyle soyle durumlarda gerekirse dovun" desin. Genetic 

Algorithm yaziyorsan, cok nesil gecmeden cogunluga ulasacak, virus gibi yayilacak populasyon 

kurallari bu. 

Prometheus trailer'inda diyor ya, magaralardaki hieroglifleri bize davet sandik, halbuki bize birakilan 

bir uyariymis, bu koordinatlardan geldiler, uzak durun demek istemisler diye... 

Cosmos'ta izlemis olabilirsiniz, uzaya koordinatlarimizi yazip gonderdik uydularla. Simdi Hawking gibi 

adamlar "Gokten gelirlerse niyetleri Avatar'da insanlarin niyetinden farkli olmayacak" diyor. 

Jerusalem'deki Temple Mount'u koruyan tapinagin sovalyeleri dagin icinde Einstein-Rosen Bridge 

oldugunu biliyorlar mi acaba? Cern kiyameti haber veren buyuk boru mu?  

Sorun degil. Biz parayi diyanete ve polise harciyoruz zaten. Kafa rahat. Bir kalabaliga dogrultulmus x-

ray gun ile onlari kanser edip sinekler gibi dokmenin mumkun oldugu cagda din polisi devleti ne 

acayip olur ama. 

"A pyramidal peak of the Tian Shan range between Kazakhstan and Kyrgyzstan, is called "Khan 

Tengri." The Tian Shan itself is known in Uyghur as the Tanri Tagi." 

Tanri Dagi. Piramit. Tengri. 

Eski dinlerin relic'lerini yakip yikmak uzere gonderilmis kavim bize neyi unutturmaya calisiyor? 

Zoroastrianism'i sildi, Yezidi'leri katlediyor, Tengrizm'i unutturdu. Tek tek yoluyor kusun tuylerini. 

Sufi'leri de unutturacak. Ama kullerinden daha guclu dogan bir kus bu. Her kusun eti yenmez. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Satan#Sufi_view_of_Satan 

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeytan_Ayetleri_(romanvvvvv 

Bazi kaynaklarin bildirmesine göre [kaynak belirtilmeli] yukaridaki ayet, Muhammed'in seytan 

tarafindan kandirilmasiyla ilgili olarak inmistir. Seytan, Muhammed'i, "müsriklerce" (paganlarca) 

kutsal bilinen ve adlari Lat, Uzza ve Menat olan üç tanriçayi övücü sözler söylemeye kandirmis ve bu 

sözleri onun diline ayet olarak sokmustur. Seytan'in bu oyunu sonucunda Muhammed: "Lat'i, Uzza'yi 

ve... üçüncü olan Menat'i gördünüz mü? diye konusmus ve bu sözleri Kur'an'a Tanri'dan gelmis 

vahiyler olarak koymustur. Rivayete göre Seytan "Iste bunlar, yüce turnalardir... Sefaatleri de elbette 

ki umulur." sözlerini ilave etmistir. 

Bu ayetleri Muhammed'in Kureysli paganlarla bir uzlasma taktigi olarak da kullandigi yönünde 

teoriler de bulunmaktadir[kaynak belirtilmeli]. Bunlara göre Kureys'in tanriçalarini onurlandirarak 

Muhammed aradaki düsmanligi ortadan kaldiracagini düsünür. Ama Müslümanlardan gelen yogun 

tepki üzerine bu tutumundan hemen vazgeçip Tanri'dan gelen söz konusu uyarici ve düzeltici ayetleri 

duyurur. 

Lat, Uzza ve Menat Tanrica isimleri. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Satan#Sufi_view_of_Satan
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeytan_Ayetleri_(romanvvvvv
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Adem iyiydi de cevresi kotuydu diyen dinlerden ne esitlik beklenir? "Sus o.ospu, kafami karistirma 

seytanin sesi, zaten cennetten kovdurmussun bizi" 

Belki Cuba krizi sonrasinda nukleer kiyamet yasandi. Sag kalanlarin zamanda actiklari tunelden 

gecmise gelip dunyayi kurtarmak icin JFK'i vurduklari yeni alternatif gelecekte, Lost'ta Desmond ne 

yapsa universe'in course correction yapip yine ayni kisiyi oldurmesi gibi... Ya da Final Destination 

diyelim, Dunya yine doom clock'ta sona sariyor. Batilisiyla, dogulusuyla. (Mesela dedik) 

Insanlar donup dolasip ayni seyleri yapiyor, medeniyetler donup dolasip ayni seyleri yapiyor, cihan 

donup dolasip ayni seyleri yapiyor. 

Hz. Einstein dedi ki "ya beraber yasaracak sekilde evriliriz, ya da beraber yok oluruz". 

Yana yana, hep yanyana, done done, hep bir yone...  

Dava edilip tazminat oderlerse ucuza kurtulacaklari ucuncu dunya ulkesinde yeni ilaclari deneyen 

firmalar gibi, Turkiye gibi pilot bolgelerde denediklerini dunya capinda uyguluyorsa birileri, anonimuz 

Ergenekon'un global caplisi. Gizli servisine yaptir isine gelen pis isleri, hem de goz onunde olup 

harcayamadigin ama kurtulmak istediklerini "bunlar anonimuzmus ve bu pis isleri onlar yapmis" 

diyerek hapse attir. 

Bizim cocuklar akilli TV'lerle konusabilecek de, akilli TV'ler de bizim cocuklarla konusabilecek mi? 

Inanmadigi habere "Valla" diyecek mi? Isiklari bilip bilip yanip sonup kafasini karistirip konuyu 

unutturacak mi? 

Siri. Iris backwards. Goklerde, bulutlarin ustundeki Tanrica. Cloud. O hepimizin browser history'nden 

gps'ine, her seyi goren goz. O her seyi bilen. Bi de Google var. bi de FB-MS merger. Onu duyurmadan 

Win10'u her yere sokuyorlar. 

O dagdaki goz (Einstein-Rosen Bridge) anten gorevi goruyor, South Park'ta anlattiklari dunyayi reality 

show gibi izleyen uzaylilar parodisi gibi, bize monte ettikleri anten. Bizim mal yayinlarimizi, 

Internet'imizi gorup, gerekmedikce gelmiyorlar. El Dorado sonucta adamin mekani 

Sen goze baktiginda goz de senin gozunde kendini goruyor. 

And if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee. 

They came from the eye in the sky. 
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The beast'in (666, planet x) dunyaya yakin gecip koordinatlarina gravitational etkisi olacaginda 

geldiler. 

Tufan yarattilar (electromagnetic). Yine de sag kalanlar tasla, toprakla, cekicle, tirnakla eserler 

biraktilar. Tas ustalari. Gokteki gozden gelenin bir sonraki gelisinin zamanini yorunge hesabiyla 

yaptiklari icin gok bilimi kullanarak gelecekten haber vermeyi basardilar. 

12-13 cag belirlediler. Uzaylilar gelmeden gecmemiz gereken evreleri yazdilar. O zamanlarin 

relic'lerini okuyabilen ve yeni cagin zamaninin geldigini okuyup bildirerek yeni cag acana peygamber 

deniyor 

Digerinden ustun teknolojisi olan her yabanci irk otekini dinlemiyor mu? Bu da seni bug'lamis, icap 

ettikce gelip tas devrine reset attiriyor, altin biriktikce 6000 yilda bir, sen ona gitmeye kalkmadan o 

sana geliyor. 

Sen lazerle ufak bug'lari isik hizinin 5'te birinde hizda ulastirmadan adam isik hizinin 5'te ikisi hizda 

(mesela) sana ucacak teknolojiye sahip olamaz mi? 

Sonsuzlugu anlayamayacak, limit sonsuza giderken ne mucizeler olabilecegini anlamayacak, o hayal 

gucu ya da egitimi eksik insanlar baslangicsizligi da anlamiyor. Bugunden sonsuza sarsan baska 

gezegende hayat olusabilmesini akli alir, eksi sonsuzdan bugune sardiginda dunyada hayatin 

baslayacagini akli almaz. Ama hobisi PC olan adama infinite loop yabanci degil. 

Reenkarnasyon zincirini kirmak lazim. 

Where the rainbow ends.  

Cicek cocuklari, 68 kusaginin ikincisi yasaniyor. Ozgurluk ve humanist yaklasimin bir baby boom'la 

desteklendigi, genc nufusun arttigi ve baskiya daha az tahammulle yetistigi bir donem. 

Hac iki seyin sembolu. Biri kendini feda etmek pahasina dogru bildiginden vazgecmeyenler. Digeri 

otoritesine karsi ciktigi icin onlari herkesin gozu onunde oldurenlerin duzeni. Kilisenin, din devletin, 

baskinin sembolu. Onu tersine cevirmek peygamberlerin gercek yoluna girmek demek. Bu fikri 

savundugu icin seytan, seytana tapan ilan edilenler kiliselerde cocuk taciz ve tecavuzlerinin gizlendigi 

donemde canli yayinda TV'de "gercek dusman bu" diyerek Papa'nin fotografini yirtan Sinead 

O'Connor gibiler her zaman cadi ilan edilip yakildi. Cehennem (gehenna) kelimesi devlete karsi 

gelenlerin turlu iskencelere tabi tutuldugu ve yakildigi gercek bir mekanin adiydi eskiden. Bu hac'i 

ters cevirmeye calisan satanist kilisesini merak edip okursaniz seytana tapmadiklarini, seytana 

inanmadiklarini, kilisenin kendilerine yakistirdigi seytana tapan sifatini sarcastic bir sekilde 

kendilerine isim yaptiklarini gorursunuz. 

Tarot'un major arcana'sini yazan ve Paul Christian adini kullanan Jean-Baptiste Pitois, bu kartlari 

sonradan soyle yorumlanacak sekilde yazmistir: Salie Nichols, a Jungian psychologist, wrote up the 

tarot as having deep psychological and archetypal significance, even going so far as to encode the 

entire process of Jungian individuation into the Tarot trumps. 

16. kart, the tower, yukarida anlatilan carmiga geren din devlet duzeninin cokusu. 
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Sufizm, Budizm insanin bir seyi seytan ilan edip reddeten dualist akil yapisindan tek olmaya 

yuruyusunu kendine temel hedef olarak secer. 

Bugun "bunlar seytana tapanlar" diye yargilanan ve reddedilenler eskinin unutturulmaya calisilan, 

eserleri yok edilen, felsefesi yalan yanlis aktarilan dinlerini iyi anliyorlar ve Jungian sembolizm'le 

Sinead O Connor'in acikca soyledigini aktardigi icin seytan ilan ediliyorlar. Otoritesine karsi geleni 

cehennemde (gehenna) yakan tanri devletler icin onlar hep seytanin hizmetcileri oldu. 

"A historical scholar claims to have found evidence proving that the story of Jesus as described in the 

New Testament is a fiction, and that historical claims about Jesus were actually created by Roman 

aristocrats to control the poor. 

“Joseph Atwill, who is the author of a book entitled ‘Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to 

Invent Jesus’, asserts that Christianity did not begin as a religion, but was actually a sophisticated 

government propaganda exercise used to pacify the subjects of the Roman Empire.” 

Atwill’s take on Jesus is of course not new. In 1844 Karl Marx famously declared religion as the 

opiate of the masses. History is filled with skeptics, freethinkers, atheists, agnostics and other 

doubters who have questioned religious doctrine and dogma." 

Son perdeye geldik. Kafatasi santimlemek yerine fMRI'la icine bakan, kendi adina cinayet islemesi 

icin eli kilic tutan erin beynini yikamak yerine drone'la katleden, kendi aklinin yetmedigi yerde yapay 

zekaya hamlelerini hesaplatan, kendinden olmayanlarin ustune uzaktan xray gun ile ates edip kanser 

eden, benim olmazsa yakarim deyip atese vermek yerine tamamini nukleer gucle yok edebilen yeni 

Ortacag bagnazligi (Xmen Apocalypse) ya ikinci Ronesans ile son bulacak, ya da extinction'la. 

"It only ends once" 

"Tutalim ki Ali'den Zulfikar sana miras kaldi. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa Zulfikar neye yarar ki" 

(Rumi). 

Efsaneye gore Adem'in ilk iliskisi Havva degil. Once Adem'le ayni anda yaratilan Lilith vardi. Ama 

Adem'e teslimiyette, itaatte kusur etti. Bunun uzerine Havva geldi. Lilith erkegi bastan cikarmasiyla 

da biliniyordu. 

Zerdust'un yazdigi suda yurumekten sirat koprusune her seyi alip, .ikiyle yazarak ekledigi kadinin 

itaat etmesi, erkegin aklinin ustunlugu fikir ve sembolleriyle donatan cadi avcilarina selam olsun. 

Hitler zamaninda ne bugunun yok edici teknolojisi vardi, ne de umitsizlik dergahinin propaganda 

gucu. Ama nasil biterse bitsin, bu son savas olacak. 

Konrul 👌 Turul ✌  

 

Hayat milyarda birlik olasiliklarin siralanmasi ile bize gelmisse kacinilmaz son gelene kadar ondan 

gelen her deneyimi iyi ya da kotu olarak ayirmadan alip gocmek hiclikten iyidir. 

You come from nothing, you're going back to nothing... What have you lost? Nothing! 

Second baby boom: "I'm on a mission and it involves some heavy touchin' yeah." Don't think too 

much just bust that dick... Poke her face... Artik siyah beyaz yok, grinin 50 tonu var. 
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Ayni hatalari tekrar ettigimi gorunce, bu matematikte bir konsepti yanlis anlamak, sonra dogrusunun 

aciklanmasi sonrasi dogrusunu anlamak, yillar sonra ayni konseptle yeniden karsilasinca yine ilk 

seferindeki yanlisi yapmak gibi, oldukca somut ve analitik konularda bile boyle olunca, bazen ben de 

umutsuzluga kapiliyorum. Insanoglu ayni hatalari tekrar edecekse, bir Ortacag, bir Hitler, bir Cihan 

harbi daha goreceksek daha aci nedir gormedik diye dusunuyorum. Ama karanligin eli ne kadar 

guclendiyse isigin eli de o kadar gucleniyor. 

1. Once gunes enerjisi tarlalari, 20-25 yila kadar fusion, (bedava enerji) 

2. yuksek hizda iletisim ve deep learning ile kendini gelistiren yapay zekalarla teknolojinin 

talebi/ihtiyaci kavrayarak kendi kendini tasarlar hale gelmesi, (bedava tasarim) 

ve 

3. semiconductor + moving part yaratabilen 3D printing (bedava uretim) 

ile Star Trek cagina geciyoruz, hani "komputer bana sunu isinla" dediginizde onunuze gelen, paranin 

ne oldugu bilinmeyen donem. Eski tanrilarin öldügü bir donem, metamorfoz donemi, olen tanri para. 

Bu cag bir sona geliyor. Bundan sonra calismak icin degil, yaratmak icin yasayacagiz, az kaldi. 
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-Ibrahim!... Abrahim.. Ibo! Nereye gidiyorsun hocam? 

+Ya su kosede bizim oglani kesecegim. 

-Sebep? 

+Arkadaslarla yirik dedik. fakirik. 

-Abi bende koc var, onu kesseniz? 

+Helal olsun. Melek gibi adamsin oglum sen. 

-Eyvallah abi, Namaste niyazda bi adamim. Bi ara anlatirim. 

+Fevkalade. 

-Yalniz sen kimseye aktarma hocam. Yani bizde bi kocu kesmeme cunku onun yerine kendini koyma, 

sen o olabilirdin diger bi hayatinda diye dusunme hikayesi var mesela. Senin cevren pek 

anlamayabilir. 

+Ha evet dogrusun, bizde koyun keci olarak donen olmadi. Gehenna'ya giden bir daha donmuyor. 

Kutsal devletin resmi dinine inanmayani carmiga gerip yakiyorlar orada. 

-Bir hilal ugruna ... ne gunesler batiyor diyorsun. 

+Efenim? 

-Yok bi sey, herkesin bir hayat tarzi var tabi. Cocugu yeme ama. 

+Eyvallah abi. 

-Abi mi? 

+... 

-Eyvallah mi? 

+Eh sen de dedin ama. 

-... 
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Terraforming teknolojisine sahip bu yabanci irk ilk geldiginde o zamanlar suda yuzen tek ada 

Atlantis'i kitalara bolmuslerdi. Divided we fall.  

"The alien in blue" nanoteknolojiye sahip oldugu icin dunyada nadir gorulen bir maviyle kapli zirhlari 

olan bir irkti: 

https://www.youtube.com/watch?v=29Ts7CsJDpg 

https://www.youtube.com/watch?v=F2-_OQL9fBk 

Ustteki videodaki altin kuyruklu, altin tacli phoenix'i tasiyan gezegenin dunyaya en yakin gectigi 

2012'de "planet x'ten phoenix yukseliyor" logosu altinda bir araya gelen dunyalar sarkilari soyleyen 

Madonna: 

https://www.youtube.com/watch?v=W795W63n7mA 

Yanlis anlasilmis Lilith: 

https://www.youtube.com/watch?v=w-XO4XiRop0 

 

Mavi gunesin kopmus kanatlari altin. Mavi gunes: star with spectral type O 

Nazar boncugu: sdO-type star cross-section showing inert core and helium shell burning 

 

(“With your love my core is burning, feel like a star”) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=29Ts7CsJDpg
https://www.youtube.com/watch?v=F2-_OQL9fBk
https://www.youtube.com/watch?v=W795W63n7mA
https://www.youtube.com/watch?v=w-XO4XiRop0
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Hepsi Italya'daki Castle'in Peacock Room'unun tasariminda ilham olarak yazilmis. 
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Onemli olan beynin yuzde kacinin kullanildigi degil, hangi konfigurasyonda kullanildigi. 

https://www.youtube.com/watch?v=ghFKSIeg9qA 

 

Minority Report da bunu anlatiyor. 

Eger tapinagin altindan gelen duman (Lost, sen nelere kadirsin) beynin sol-sag, orta-on bolumlerini 

ozel bir calisma duzenine getiriyorsa, pineal gland'i uyariyorsa, pattern recognition ile ulasilan sezgi 

gorsellestirilebilir, ruya gibi gorulebilir ve boylece farkindalik kazanip kelimelere dokulebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=DGHszoKPuL4 

 

Ride the snake 

Pulling through a psychedelic drug experience by help from friends (usually also tripping). The idea 

of the trip as a long ride on a seemingly dangerous creature, whom u must trust (ride) to the lake 

(that moment of relief). Made popular by Jim Morrison's peyote trips. 

 

The example of a snake is found in Native American rites of passage: 

Its cool, relax. Ride the snake. We're all on the snake together, brothers. If you show fear, the snake 

will destroy you. But if you trust the snake, He'll take us to the lake. Ride the snake. 

 

Eger korkuya teslim olursaniz, orada goreceginiz kabuslar size gercek gelir ve geri donemezsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=XAnnWoXD2tI 

https://www.youtube.com/watch?v=qQm1rBqh53Y 

 

Rigel ve Betelgeuse. Beyaz/Mavi ve Altin/Kirmizi ikiz kizkardesler. Bir zamanlar biri daha buyuktu, 

simdi oteki buyuk. Mavi Anka yukseliyor. 

http://www.space.com/14566-constellation-orion-rigel-betelgeuse-stars-skywatching.html 

https://www.youtube.com/watch?v=pta-gf6JaHQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ghFKSIeg9qA
https://www.youtube.com/watch?v=DGHszoKPuL4
https://www.youtube.com/watch?v=XAnnWoXD2tI
https://www.youtube.com/watch?v=qQm1rBqh53Y
http://www.space.com/14566-constellation-orion-rigel-betelgeuse-stars-skywatching.html
https://www.youtube.com/watch?v=pta-gf6JaHQ
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Eger istihbarat teskilatinda uzantilari olan bir cult'in parcasiysan, nelerin hazirlik icinde oldugunu, 

yarin ne olacagini bilebilirsin. Bu dile getirdigin (mesela aslan gozunu kaybedecek, Nostradamus) olay 

gerceklestiginde "kahin" ilan edilirsin, insanlar senin gelecegi gordugune inanirlar, yarin bankalar 

batacak dersen bankadan paralarini cekecekleri icin bankalar batar. Buna kendi kendini gercek kilan 

kehanetler deniyor. Eger minion'larin yardimiyla iki mucize gosterip (o yuzden illuzyonistlerin sihir-

buyu olmadigini bize gostermeleri kiymetli) aklini aldigina "kiyamet gelecek" diye kitap birakirsan, 

kiyameti sen getirirsin. 

https://www.youtube.com/watch?v=ShTVpGuzk1M 

Zaten icinde olan cesaret, akil ve kalbi bulunca, perdenin arkasindaki adami ve yarattigi illuzyon 

yikilacak. 

https://www.youtube.com/watch?v=YWyCCJ6B2WE 

"Yiktin perdeyi eyledin viran, varayim sahibine haber edeyim heman" 

"Torn is the curtain, shattered is the screen, the stage all in ruins" 

" The illusion of freedom will continue as long as it's profitable to continue the illusion. At the point 

where the illusion becomes too expensive to maintain, they will just take down the scenery, they will 

pull back the curtains, they will move the tables and chairs out of the way and you will see the brick 

wall at the back of the theatre" (Zappa) 

Dark City' deki tugla duvar. 

 

Burada aktarmaya calistigim "imparatorluklar cadi avlariyla kendilerine karsi cikanlari yakiyor, 

gerekirse bunun tekrari ile iktidarlarinin baki kalmasi icin dini kullaniyorlar" alt metinli "dinler vaktiyle 

dunyayi ziyaret eden teknolojisi yuksek uzay irklarindan kalma kolelestirici propaganda" teorisinin 

iyice bilim kurgulastirilmis ve mecazi anlatima gomulmus halinden anladiklarini size aktarmak icin 

Scientologist'ler ciddi para istiyorlar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Gp4V3TyWS0 

https://www.youtube.com/watch?v=2uoo2AydLwE 

Ama sonraki adimda bunun ne oldugunu anliyorsun. Bunun ne oldugunu anlayinca sonraki basamaga 

yukselmis oluyorsun. 

Martin Mystère'deki kara adamlari hatirlayan var mi bilmiyorum. Eski, teknolojisi yuksek uygarliklarin 

kalintilarini yok eden gizli tarikat. Maymunlar Cehennemindeki eski bir nukleer basliga tapan gizli eski 

tarikat. Alef hikayesinde dinlerden eski tarikat. Ron amca'nin hikayesinde Volkanik daglari nukleer 

bomba ile tetikleme bolumu, Matrix'te gokyuzunun karanliga gomulmesi, Nuh'un tufani ve 

dinazorlarin yok olmasini saglayan gezegen capinda olay, Matrix Reloaded'da architect'in daha once 

5 cycle oldugunu soylemesi, Cosmos'ta daha once 5 mass extinction event oldugunun vurgulanmasi 

sirasinda yaratilan suspense hissi bir araya gelince bu senaryoya guzel eklenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=ShTVpGuzk1M
https://www.youtube.com/watch?v=YWyCCJ6B2WE
https://www.youtube.com/watch?v=9Gp4V3TyWS0
https://www.youtube.com/watch?v=2uoo2AydLwE
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Cogu zaman bir sonraki yapmam gereken seyden once yetistirme telasi icinde hizla yazdigim, uzun 

cumleler uzerine kurulu, azap gibi bir ifade tarzim var. Vakit ayirabilecegim gun gelir de bunu 

izlemesi keyifli bir videoya cevirmek mumkun olursa daha guzel bir paylasim olacagini umuyorum. 

Yine de bazi kitaplardan daha net, daha acik, daha az enigma arkasina saklanmis oldugunu 

dusunuyorum.  

Cogu paylastigim sey baskalarinin tartisabildigi, paylasabildigi ama bizim basimizi belaya sokacagini 

bildigimiz icin sozunu edemedigimiz, aramizda yayilamamis seyler. Internet'ten once o kadar kolaydi 

insanlari cehalete mahkum etmek, ufuklarini resmi tarihle sinirlamak. Paylastigim bazi seyler hayal 

urunu, bazilari geyik, bazilari teori ama bazilari cinden periden daha inanilir buldugum seyler. Yazim 

tarzim kotu, herkesin kafasi elinden hizli calisiyor aslinda ama benim yazdigimi toparlayacak vaktim 

olmuyor, zaten uzun yazdigim icin, bazen i$e giderken otobuste bos iki dakikamda toparlamaya 

calistigim icin, sonradan editleyecek firsatim olmazsa daginik yaziyorum, kusurumun farkindayim 

ama simdilik bir sey yapamiyorum, mazur gorenler sagolsun. 

https://www.youtube.com/watch?v=xY0Ib3aPG6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=dHamZyMpZ7E 

Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream 

I am a traveler of both time and space, to be where I have been 

To sit with elders of the gentle race, this world has seldom seen 

They talk of days for which they sit and wait and all will be revealed 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xY0Ib3aPG6Y
https://www.youtube.com/watch?v=dHamZyMpZ7E
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Simulasyon: senin kendi cabalarinla en az enerji tuketerek gercegin ozune yaklasma caban. Ya da 

enerji tuketerek ama yanmadan. Yildizlar gibi. Neyse. 

Evren de mesela "peynir yapmak istiyorsan big bang'den baslaman lazim" seklinde, anlik toplami 

sabit enerji kaynagini caglar ve caglar surerek de olsa kullanarak bir nihai yone giden bir sey. 

Temelde simulasyona benziyor prensipleri. Simulasyon olmasi sart degil. 

Mevcut evrenin baska bir evrende yapilmis bir simulasyon olmasi ve layerlar seklinde multiverse bir 

fikir. Ayni anda farkli gercekliklerin paralel zaman cizgileri seklinde quantum seviyesindeki 

belirsizlikten yararlanip ek senaryolari zaman yolculugu looplariyla calistirmak dahil bu gercekligin 

alternatifleri seklinde multiverse bir fikir. Belirsizlik sebebiyle yerini tespit edemeyen fakat senin Cern 

projesi ile adeta evrenlerarasi mors kodu ile radyo yayini yaparak yerini belli etmek suretiyle davet 

cikardigin farkli frekansta paralel evrenler bir fikir. Ben cok daha basitini soyluyorum. 

 Senin kumeste tavuk yetistirdigin gibi seni tohum olarak dunyaya salmis, gun geldiginde mahsulu 

toplamaya gelecek ustun teknolojili gezegenin de barindigi mevcut evrenimizde einstein rosen bridge 

varsa butun dinlerde gordugumuz goz sembolune benzer ... Stargate filmindeki gibi degil, wiki'deki 

resmi: 

 

 

Bu wormhole uzerinden sana  694.7 isik yili uzakta, senin erisemeyecegin yerde "sahipler". 

Wormhole teknolojisini dunyada birakmadiklari icin biz o teknolojiye erisene kadar karsilarina 

Prometheus filmindeki gibi dikilip akillarini alamayacagimizi biliyorlardi. Burada cogaldik. Wormhole 

(stargate) teknolojisinin dunyanin uzaginda bizim henuz erisemedigimiz cunku Cern ile yasayacagimiz 

quantum leap oncesi teknolojiyle erisilmesi mumkun olmayan yere goturduler. O gezegen Marduk. 

2012'de bize en yakin pozisyonundayken ordulari gecis yapti. Artik "sahipler" bize  694.7 isik yili uzak 

degil. 
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Diyorum ki boyle bir senaryo bile cinler perilerden inandirici bir sekilde tum "bunu da açiklayin 

ateistler" sorularini cevaplandirabilir. 
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Bu myth ve hikayeyi kelime anlami ile alanlarin anlayamayacagi perdenin altindaki ana fikir de su: 

Ahura Mazda gibi Tanrilar insan psikolojisinin o gunun bilimi ve sanati ile en iyi ifade edilmis 

haliydiler. Karanlik dusuncelere kendini verme cunku korkuya teslim olursan amygdala hijack 

yasarsin ve beynin en ilkel bolumu, kertenkele beyin ve onun sagladigi freeze fight flight response 

temelli adama donersin. Evet bu dark side adami adrenalin falan salgiliyor, guclu, refleksleri hizli 

falan. Ama sen ne dusunursen osun. Beynin kendi salgiladigi hormonlar icinde yuzuyor, tipki yaydigi 

renkli siviyi icine cekerek zamanla onun rengini alan bir sunger gibi. Beyninin surekli ilkel bolumu 

devrede olursa, nasil bir kasi daha cok kullaninca en cok orasi gelisiyorsa, beyninin on loblari ihmal 

olur. Beyin oyle bir sey, evren gibi, eldeki sinirli kaynakla elden geleni ortama en fit, ortamda varligini 

surdurmeye en uygun yetenekleri elde edecek sekilde kendinin yarinki halini yaratiyor. Yaratici. Senin 

bilincinin ustunde olan. Tum evrenin de bir parcasi olan. 

Tum bu deliligin ardindan sunu soyleyeyim: Dinlerde ortak olan her sey gercek. Cunku insanin ruhuna 

hitap ediyor. Butun kavgalar ayriliklardan cikiyor ama ortak degerleri takip eden adamin yapacagi sey 

degil kavga. 

 



283 
 

Sen dusunmeyince gercek olmuyor. Buna ister "evrenin islemci gucu biziz, once biz dusunuyoruz, 

sonra o kollektif bilinc, bizi parcasi olarak kullanan, o enerjiyi maddeye ceviriyor" de, ister "kafan 

karisik oldugu icin akil etmedigin, dusunmedigin seyi yapamiyorsun, yapmak aklina gelemiyor" de. 

Akil edemeyelim istiyorlar. Simgeleriyle, piramitlerine kadar silip, dudunemeyelim de her sey boyle 

kaldin, boyle gitsin istiyorlar. Bu da ikili duzende sistemin bir parcasi aslinda. Eksi artiyi yaratiyor 

artinin eksiyi yarattigi kadar. 

The Watchmen'deki mavi adam... Ana zamanin disindan bakiyor (5. boyutta hareket ederek). 

Avatar filmindeki gibi avatar'la kontrol mevcut, ama kullanilan bedenler Surrogate filmindeki gibi 

kukla bedenler. Starlar. Yoneticiler. 

Watchmen'deki mavi adam'in ayni yerde pek cok yerde birden olabilmesi kontrol ettigi dunya 

yoneticileriyle. Birbirine karsi yarisan rakiplerin arkasindaki cok boyutlu dusunen zihin ayni. 

Heroes'daki gunesin onune gecen aslinda ay degil, Mercury. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victory_Day_(9_May) 

Axl'in sesinden de ne guzel olur: 

https://www.youtube.com/watch?v=lw_FE9wV6PI 

  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victory_Day_(9_May)
https://www.youtube.com/watch?v=lw_FE9wV6PI
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Sahsi sebeplerden memlekete donemiyorum. Arkadaslarda, ailede aklim kaliyor, o konulara 

girmiyorum. O konulara girmeyecegim diye girmedigim konu kalmadi, hepsi de oraya cikiyor. 

2012'de bir hikaye yazmistim, Uc bolumluk film gibiydi. Tekrar paylasmak istiyorum: 

Alef 

Bolum 1  

Bir ögrenci ve yazdigi bilgisayar programi. Yildiz kümelerinin üç boyutlu uzayda aldigi sekilleri, 

dünyadan görülen perspektifle degil, evrende baska referans noktalarindan görülen sekilleriyle 

modelleyen bir yazilim. Dev bir gezegenden bakinca yildizlarin (bizim günesimiz dahil), eski 

alfabelerde göze benzer bir sekille ifade edilen bir harf olan Alef’e (Elif) benzer bir formasyon 

olusturdugunu gözlemler. 

Bu resmi internette paylasmasini takiben dünyada uzayli isgali baslar. 

Evrim kosullarinin daha hizli ilerleyecegi bir gezegende kendi geçmislerini yaratan uzaylilar. Amaç 

kaderin deterministik olup olmadigini incelemek ve yok oluslarina gerçeklesmeden önce çözüm 

bulmak. Bu küçük dünyada evrim daha hizli ilerledigi için tarihin akisi da daha hizli ilerliyor. Insanligin 

yakin tarihi 6000 yilsa uzaylilar bunu bir kaç gün olarak algilamis olmalilar (dünyayi bir kaç günde 

yaratma meselesi de buraya baglaniyor). Eger ayni kosullar altinda, ayni durumlar olusturuldugunda, 

sonuç hep ayni oluyorsa, onlarin medeniyet seviyesine geldigimizde, geleceklerini bizde görebilecek 

hale gelecekler. 

Bu varsayimla, bizim gelecegimizle ilgili kehanetlerde bulunabiliyorlar. Kendi geleceklerini 

bilmedikleri için bu kehanetler onlarin medeniyetinin geldigi seviyede bitiyor. Insanligin yeni bir 

“dünya” yaratabilecek teknoloji ve bilgiye ulastigi tarih. Evrim hizimiza bakarak, bu teknolojinin 

temellerinin atildigi zamani da yiliyla biliyorlar, 2012. 

2012 fizik alaninda yeni kesifler yapip onlarin teknolojilerine yaklasmamiz için sinir bir yil. Kendi 

türlerinin sonunun nasil olacagini öngörüp buna engel olmak için bu deneye baslamislar. Fakat 

içlerinde kiyametlerinin bu deney yüzünden olabilecegine inananlar da var. “Bizden daha hizli 

ilerleyen bir dünya yaratmak”, “bizi yok edip sonumuz olabilecek bir dünya yaratmak” anlamina gelir. 

O yüzden 2012 kritik bir tarih. Hala teknolojik avantaja sahip olduklari zaman. Gezegenlerinin yerinin 

kesfedilmesi, içlerinde bir kanadin dünyayi isgal edip insan türünü yok etmeye karar vermesine 

sebep oluyor. 

Film dünyada bir ekibin gözünden açiliyor, çok benzer bir deneyin baslangiç asamalarindalar. Hikaye 

agir ilerliyor, gerilimle ve bir dünyalinin gözünden, “gerçekte böyle bir durum olsa olacagi sekilde”. 

Konu “sonsuz yaradilis döngüsü” seklinde baglaniyor, “her türün bir önceki tarafindan yaratilmasi”. 

Her yaratanin kendi yarattigi daha hizli türe saldirip, onun tarafindan yok edilecek olmasi. Fakat 

hiçbir tür bunun kader olduguna inanmiyor ve hepsi varoluslari için mücadele ediyor. 

Yazilardan sonra ek sahne: Eski çaglarda bir insan ve sadece saçtigi isiklari gördügümüz bir varliktan 

duydugu ses: “Ben Tanrinim”. 
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Bolum 2 

Ilk filmin sonunda dünyali kahraman diger gezegene ulasir. Ikinci filmin basinda, araci gezegene 

düsen kahramani sakin ve huzurlu bir uzayli karsilar. Ona bir tahta kâse içinde su uzatir. Suya 

dudaklari degen kahraman bir anda bir görüntü ile karsilasir. Dünyadadir, kalabaligin içindedir ve 

yaninda o uzayliya çok benzeyen yasli bir adam gülümsemektedir. Yasli adam anlatmaya baslar: 

“Bir zamanlar bir bilim kurgu yazari vardi. Kitabindaki karakter kanserdi ve iki aylik ömrü vardi. Ama 

adam, dogmamis çocugunun büyümesini görebilmek istiyordu. Bir bilim adamiydi ve zamanda 

yolculuk fikrine inanmiyordu, onun baska bir fikri vardi. Bir kutu yapti. O kutunun içinde zaman 

disaridan farkli bir hizda akiyordu. Böylece, kutunun içine girecek, zaman kutunun içinde çok yavas 

akacak, kutunun içinde 1 gün yaslandiginda disarida 1 yil geçmis olacakti. Kitaptaki karakter kizinin 

her dogum gününe katildi. Bilim kurgu yazari ise iki ay sonra öldü. Arkasinda kizina güzel bir kitap 

birakti.” 

Filmin kahramani yüzünde anlamaya çalisan bir ifadeyle, sessiz, soluksuz bu adami izlemektedir. Belli 

belirsiz duyulan bir müzik vardir arkada. Yasli adam “etrafindaki insanlara iyi bak” der. “Sana biraz 

tanidik geliyorlar mi?” Kahraman titremeye baslar. Yasli adam devam eder; “Insan ruhu ölümden 

sonra reenkarne olur. Fakat her zaman bir önceki bedeninin ölüm anindan sonraki bir tarihte 

reenkarne olmaz. Bazen geçmiste, bazen gelecekte bir beden bulur kendine. Ayni ruh defalarca 

dünyaya gelir, sonsuz defa”. Kahraman konusacak gücü kendinde zor bulur, “yani bunlarin bir kismi 

benim atam mi diyorsun?”. Bir anda etraftaki herkes hareket etmeyi keser ve ona döner: “Hayir, 

hepimizin ayni kisi oldugunu söylüyor. Biz seniz, sen de bizsin. Kimimiz geçmisin, kimimiz gelecegin”. 

Arka planda müzik netlesir, “we’re one, but we’re not the same”. Sahne, kahramanin aracinin içinde 

uyanmasi ile son bulur. 

Film bizi yakin geçmise götürür. 

Ikinci film esnasinda, seyirci ilk filmin son sahnesiyle ilgili daha fazla sey anlayabilecek. Kader ve 

inanci sorgulayan gizli bir dini tarikat, ileri teknolojisinin yardimiyla kendi gezegeninde gerçeklesen 

gizli bir dini deneyi diger gezegende de gerçeklestiriyor. Bu tarikat bu eski irkin da yaraticilarina, belki 

daha da eskiye dayaniyor. Ilk filmdeki sahnede bir ipucu olacak, o sayede ikinci filmi izlerken seyirci 

Tanri sahnesinin gizemini çözebilecek. 

Valve gibi bir oyun firmasi yeni bir konsol (oyun makinasi) çikartiyor. Sistem bir islem ünitesi ve ikinci 

bir parçadan olusuyor. Ikinci parça göze takilan bir ekran (HMD, Head Mounted Display, Oculus isimli 

bir firmadan), kulakliklar, kulak içi tüylerin elektrik akimi ile uyarilmasi ile dengeye etki hissi (Galvanic 

vestibular stimulation) ve zihinle bilgisayar kontrolü (BMI: brain machine interface) ile geliyor. 

Bu teknoloji neredeyse aninda hayatin pek çok alanina etki ediyor. Dikkat bozuklugu ile mücadele, 

ayni anda çok sayida is yaparken (multitasking) odaklanma yetenegini kaybetmemeyi ögrenmek, ileri 

meditasyon. Vücudu felç ama zihni aktif insanlarin hayata dâhil olmasi ve iyi zaman geçirmeleri, 

iletisim kurmalari, oyun oynamalari, kitap yazmalari vs. mümkün oluyor. Bazen beklenenden iyi 

sonuçlarla. Zamanla oyunlar degisiyor ve “digital trip”e dönüsüyorlar, odaklandikça sekil verilebilen 

ve kontrol edilebilen interaktif yapay gerçeklikler. 
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Yeni bir inanç yükseliyor. “Bilim kurguya inanmaliyiz çünkü bilime yolu hep hayal gücü gösterdi. Insan 

olarak dünyada artik bizi evrime zorlayacak bir rakibimiz yok. Belki zamanla, rakip yapay zekâ bizi 

zorladikça, hayatta kalma içgüdümüzle beynimizin daha fazlasini kullanacak kadar evrim geçiririz. 

Sonuç fiziksel dünyaya etki edebilecek psisik güçler kazanmak olabilir. BMI ile makinenin beyinle 

kontrolü, insani üstün yeteneklere ulastirabilir. Zihnin evrimi.” 

Bu hedefin gerçeklesmesi için zihinle bilgisayar kontrolünü tersine mühendislik (reverse engineering) 

ile inceleyerek gelistirmek isteyen bir açik kaynak kodlu (open source) olusum kontrolden çikiyor. 

Seti gibi dagitimli bilgi islem (distributed computing) modeli üzerine kurulu sistem insan düsüncesinin 

nasil kontrol edilecegini bulmaya çalisan dev bir yapay zekâya dönüsüyor. Buna paralel olarak, 

deneyin baslangicindan elde edilen verilerle düsünce okuma üzerine kurulu teknolojiler gelisiyor. 

Ortaya sosyal Internet aglari üzerinden çalisan, dev yapay zekâlara rakip olabilecek kapasitede, dev 

kolektif insan zekâlari çikiyor. "Zihin aglari". 

Film bizi ilk filmin sonuna ve uzay gemisi içinde uyanma sahnesine götürüyor. Dünyanin iki ayri 

potansiyel kurtaricisi var, "Jedi" olmaya çalisan bireyler (ve özellikle genç bir kiz) ve sag kalmak için 

internet agi üzerinden birlikte hareket eden kolektif zekâlar. 

Filmin sonuna dogru insan beyni ile ilgili bir sir perdesi daha aralaniyor. Düsüncelerin net oldugu, 

okumanin daha kolay oldugu orta bölüm aslinda dünyadaki orijinal yasam formu. Onu çevreleyen 

bölüm 2012 öncesi teknoloji ile çözülmesi oldukça zor bir yabanci enerji formu içeriyor. 

  

Konu tamamen çözümleniyor. 

1. Deney aslinda dünya zamaniyla 6000 yil bile sürmemisti. Uzayli tür, kendi medeniyetinin 

kalintilarini dünyada yaratmisti, piramitlerden Nazi propaganda filmlerine, onlarin 6 gününde. 

2. Orijinal insan türü entelektüel yetenek olarak maymundan farkli degildi. Fakat bazi psisik güçleri 

vardi. Bu yabanci enerji türü analitik mantik yürütmede çok daha basarili olmasini saglamisti fakat 

bazi yeteneklerini bloke etmisti. 

3. Beyni ele geçirmeye çalisan kolektif zekâ dünyadaki bu uzayli enerji. Kontrolü ele geçirmeye 

çalisiyor çünkü fiziksel dünya yerine insanligi yarattigi yeni sanal gerçeklikte yasamak istiyor. 

4. Bu yabanci enerji formunun kaynagi antik dini tarikatti. Bilinçlerini insan beynine aktarmanin bir 

yolunu bulmuslardi. 

5. Dünyanin isgali ve yok edilme ihtimali bu iki bilinci birlesmeye ve ikisinden de üstün bir tür 

olusturmaya iter. Benzersiz bir analitik mantigi ve güçlü psisik yetenekleri olan tek bir tür. Ama 

bunun için iki türün de kendi kimliklerinden vazgeçmeleri gerekmektedir. 
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Bolum 3 

Kiyamet görüntüleri, yarim saat iskence ediyor seyirciye, 

Geçmisi izliyoruz, 

Ozonun delinmesi, kablosuz iletisim aginin antenlerle iletisen dogaya etkisi, kutuplarin erimesi vb. 

aslinda insan yapimi durumlarin ardindan, 

Dünya tarihinde yeni bir sayfa açmak isteyen bir olusumun Israil, Filistin ve Kudüs, Kabe dahil kutsal 

topraklari haritadan silecek bir olay gerçeklestirmesi, 

Biyolojik silah üretilen bir tesiste olusan bir patlama sonucu kontrolden çikan ve atmosfere 

tahminden hizli yayilan halusinojen bir madde olmasi, 

Bunlarin sonucu olarak doganin "çildirmasi", saldirganlasmasi, 

Kimimizin melekler görmesi, kimimizin ise seytanlar. 

Kimimizin dost uzaylilar görmesi, kimimizin Alien’lar. 

Bilinçdisimizda ne varsa hesaplasmasi. 

Yargi Günü. 

Halüsinasyonlarinda seytanlar, yasayan ölülerin dönüsü vs. görenlerin kendilerini öldürmesi veya 

korkularindan arinmasi (negatif enerjili insanlarin ölüp pozitif enerjililerin yasamasi). 

Yeni bir çagin baslangici. 

Cazimi 

Alef 1 ve 2 ise sadece 3 sirasinda bir kisinin yasadigi sanri. O sanrinin sonunda zamanin baslangicina 

gidiyor ve kendi eksi kutbunu, kendi seytanini kendinden razi ediyor ondan razi gelerek, ve beraber 

evreni yeniden var ediyorlar. 

  

nefs-i safiyye: Nefs mertebelerinin ne üst noktasi. Artik O'na kavusulmustur. Devir tamamlanmistir.  

  

Kaçinci âdemin evladindaniz 

Kaçinci âlemin bünyadindaniz 

Kaçinci firkanin efradindaniz 

Anlatamam kaç dirildim kimbilir. 
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Ben ne dedigimi bilsem, mesela "kopekler, hamsterlar, kuslar gibi yeni bir depremin geldigini, 

hissediyorum, yarin deprem olacak" derim. Kopek nasil huzursuzlugunun kaynaginin deprem 

oldugunu bilmiyorsa, ben de benimkini bilmiyorum.  

Trump yeni Hitler mi olacak, Tayyip ic savas mi cikaracak, Istanbul'da deprem mi olacak, Amerika 

Dolar'i artik tanimadigini, Fed'i tanimadigini mi aciklayacak, Ortadogu'da bir ulke digerine mi 

saldiracak bilmiyorum. Ama bunlarin hicbiri bugun oldugu kadar muhtemel gelmemisti bana. Dunya 

duzeni degisirken ortaya cikmak uzere biriken enerji bir kirilma yapmadan degismedik bugune kadar, 

bugun yapabilir miyiz, bilmiyorum. 

Isteyen deli der gecer, isteyen senin sinirlerin bozulmus der, isteyen bir dedigime katilir daha iyi 

ogrenmem icin kaynak verir (MilesTeg'e selam) , isteyen hatami duzeltip "ama bak su olabilir" diye 

aklimi acar, isteyen "senin icindeki hissi cozmesi bana mi vazife narsist pzvnk" der (icinden lutfen) ve 

okumaz :)  

Aklini sevdigim insanlar ve benden farkli insanlar var burada, ben paylasirim, onlar basligimi 

sereflendirirlerse belki bana bir sey katarlar, belki benden bir sey alirlar.  

Sanirim hepsi bundan oluyor:  

"Sahsi sebeplerden memlekete donemiyorum. Arkadaslarda, ailede aklim kaliyor, o konulara 

girmiyorum. O konulara girmeyecegim diye girmedigim konu kalmadi, hepsi de aslinda yine oraya 

cikiyor."  

Tanri'nin interventionist oldugunu dusundugunde, benim yaptigim temiz kalple, kitaba uygun, Tanri 

benim yanimda olur diyorsun. Bu seni risk almaya meyilli yapiyor. Halbuki Tanri sana cocuk bahcesi 

yapmis oyna diye, kullanim kilavuzunu da elcilerine malum etmis. Sana da baskasinin rizkiyla, 

hayasiyla, namusuyla, caniyla kumar oynama demis. Dindarim deyip de bunu yapiyorsan, hala 

ulkenin basina turlu bela gelmediyse masumun, cocugun, ananin, babanin hatrina gelmemistir. Ama 

"oyle bir duzen yaratiyor ki yarinin masumu, cocugu, anasi, babasi da aglayacak" denecek duruma 

getirirsen dunyayi, ipler kopar. Bazen oradayiz gibi geliyor. Ozeti bu sanirim.  

http://biliyomuydun.com/bu-tarihi-ve-saati/ 

Isa iddia edildigi gibi Budist bir rahipse, onu bulan 3 dogulu bilge adam gokyuzunde bir yildizi takip 

etmisse, o yildiz gunes, o zaman merkurun onune gecip dunyada tek bir noktaya bir gokkusagi 

yagiyorsa, bu insanlara super gucler kazandiriyorsa, bunu Solar flare'in Merkur'e carpip ondan bize 

daha once gormedigimiz, ya da sadece Kabe gibi yerlerde gordugumuz taslarin da yagmasi takip 

ediyorsa, elektromanyetik firtina medeniyeti durduruyorsa, Gunes yaratici, Merkur ise dunyanin 

boynuzlari ustunde durdugu boga, bir boynuz eksi, bir boynuz arti, eksi medeniyetin sekteye 

ugramasi, Maymunlar Cehennemine donen dunyanin kiyamet geldi korkusuyla birbirine girmesi, 

artisi dogru yolu gosterecek kisinin o gun isiklar sacmasi, hem hesap gunu, hem de yeni bir "the 

one"in belirdigi ve bir sonraki cag'in basladigi gun olabilir. 

Bir dilek tutacaksam yagan gok taslari yakin gelecege yepyeni bir enerji kaynagi olsun. Sinirsiz enerji 

saglasin ve bu fakir medeniyet kirintisini cennete tasiyacak bilinci uyaracak sekilde beyne etki eden 

dalgalar yaysin. Felsefe tasi olsun. Isik da once cehalete son verecek birine dussun. Adi Kemal olmasa 

da olur.  

http://biliyomuydun.com/bu-tarihi-ve-saati/
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Seytan dile gelse herhalde "sol omzunda oturan melegim la ben, benim gunahim ne" derdi... 

"Belki gun gelir, sen bana dogru donup selam verirken yaratici zeka sana beni gosterir, belki o gun 

imana gelir secdeye kapanir her yaptigin icin bir bir af dilersin cumle alem'in onunde" derdi. 

(Marvel Universe, once eski misir zamanindan beri mevcut kiyamet korkusunun donusu, ardindan 

Blue Phoenix) 

Solar power 

Mayan Calender 

Merkur ve Gunes 

Tavus kusu 

Peacock 

Bir tavus kusu tuyu yakip dilek tutmak 

The stone of joyfulness 

Peacock ore 

Chalcanthite crystals on Selenite 

Bornite, isitildiginda manyetiklesen bir mineral. 

Fusion. The power of the sun. 

Gunes tanrinin atesi. 

Prometheus. 

Nukleer enerji gibi, iki ucu keskin bicak 

Iki basli bicak 

Zulfikar 

Iki basli Phoenix 

Kirmizi-sari zumrudu anka kusu (nukleer), radyasyon, petrol, komur, zehir 

Mavi-beyaz zumrudu anka kusu (fusion), tanrilarin enerjisi 

Tavus kusu 

 Gokten dusen tasa yuz surmek, etrafinda hizla donmek. 

Ne yaptigini bilmemek, maymun gibi etrafinda ziplamak, ama icinde onun enerjisini hissetmek 

Kubrick. 



290 
 

   

Bu dogru cikarsa ben de Rumi'nin Noah'siyim ya da onun gonderdigi kitap/eserleri okuyorum. Noah. 

Nova. Yeni cagin habercisi. Bu sefer Tufan olmasin. 

"Unuttuk hepsini... Nuh'un nefesini..." 

Mevla'ya inanmak, evren artisiyla eksisiyle hiclikten iyi olmasaydi kendini var etmezdi diye ondan 

gelen her seyi kabullenmekle basliyor. Ya yok olacagiz, ya cennet. Cennetin anahtari da temiz enerji. 

Mercury. Civa. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_Mercury 

Bu dusunceler bana bu videoyu yaptirdi, ya da bu videoyu yaparken bu dusunceler ortaya cikti: 

https://www.youtube.com/watch?v=ecSFNWgSdck 

 

"Bana bir masal anlat baba". "Peki peki anladik". "Herkes akilli, bir ben deli". "Deli diye kesip atmak 

isin kolay yolu". Ama yine de "sevda kusun kanadinda" yazili. 

  

Hayati karasiyla, akiyla alinca hayat. Eskiden kara bayrak altinda toplananlari bugun ak adiyla 

gudenler anlamaz bunu. "Yaratilani severim, Yaradan'dan ötürü" diyene ya eski dille "cocuk" der 

gecerler, ya da beterini. "Sevda yaman bir cile, cekenler duser dile". 

  

Kalbim sevgiyle hizli carptigindan insana inandim. Yuregim sevdigimin basina bir sey gelecek 

korkusuyla hizli carptiginda kabuslar gordum, felaket tellali oldum, huzur kacirdim. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbK5BZn6yig 

https://www.youtube.com/watch?v=bw_SM5jXZIY 

https://www.youtube.com/watch?v=XcdtSdavpH0 

https://www.youtube.com/watch?v=VeOtv894ls8 

https://www.youtube.com/watch?v=f3tXPKpjUoY 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn1abmoza7k 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_Mercury
https://www.youtube.com/watch?v=ecSFNWgSdck
https://www.youtube.com/watch?v=MbK5BZn6yig
https://www.youtube.com/watch?v=bw_SM5jXZIY
https://www.youtube.com/watch?v=XcdtSdavpH0
https://www.youtube.com/watch?v=VeOtv894ls8
https://www.youtube.com/watch?v=f3tXPKpjUoY
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1abmoza7k


291 
 

Birini o gun ona malum oldugunca, dili dondugunce anlatmis, temiz kalpli insanmis ki ona malum 

olmus, o vazife ona nasip olmus, ama o da kulmus sonucta diyerek sevmek yerine idollestirince onun 

hatalarini da savunuyorsun. Onu put gibi, heykel gibi o zamanki haliyle donduruyorsun. "Be the 

change you wanna see in the world" diyen Gandi cocuklarla yatiyormus, Gandi yanlis bir sey 

yapamaz, oyleyse cocuklarla yatmak normal diye dusunmek dogmaciligin da tanimi, puta taparligin 

da. Ama ayni cicegin ozunden geldigimizi, hepimizin ozunun ayni oldugunu anlamayanlar, guzel 

insanlara malum olan mesaja degil, ayi isaret eden parmaga bakanlar bunu anlamiyorlar. Anlasalar o 

kitap hem kutsal, hem de bu 4 boyutlu evrendeki her seyin olabilecegi gibi kusurlu derler. O yuzden 

yerin katlari var. 

https://www.youtube.com/watch?v=mDt2BsZjlyI 

https://www.youtube.com/watch?v=SVvFJilvjas 

https://www.youtube.com/watch?v=Son8h3PpMaM 

Gunahkarim. Hatalarim var. Ama Mevlami da bilirim, Leylami da. 

May 27 

Malcolm X 

Generation X 

Xmen Apocalypse 

Alice Through The Looking Glass 

The Island is a lie 

We either learn to live together, or we die alone. 

Obama historical visit to Hiroshima. 

Please be a good day for World Peace. 

It's Gemini 

Blue Phoenix rising 

Mercury just got so close. 

Female energy is as strong as the male one. 

That is the cross. 

Please be a day of unity, instead of a day of despair. 

We came so far. You might be able to step out of time by moving in 5 dimensions while we are stuck 

in 4, but we still walk towards a higher mind, and we all come from the bee that collects the essence 

of beauty from the tree of life. Do not destroy... Love. 

https://www.youtube.com/watch?v=mDt2BsZjlyI
https://www.youtube.com/watch?v=SVvFJilvjas
https://www.youtube.com/watch?v=Son8h3PpMaM
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https://www.youtube.com/watch?v=ihJQ5p7KsQc 

Melekler geziyor aramizda 

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1878085-trump-yelleni-gorevden-alacagim 

Yeni cag gumbur gumbur geliyor. 

 

Bu da 9. boyut. Zamanin olmadigi yer: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Seraph 

 

Vucudu kontrol eden yaraticin, senin bilinc dedigin buzdaginin tepesi, deryanin noktasi, senin 

haberin bile olmadan ic organlarina ne yapacaklarinin emrini veren, yasam cicegi, Darvin'in bildigi, 

Ibn Mesekevey'in ondan 700 yil once bildigi (ki Darvin'in kutuphanesinde raftaydi), Rumi'nin bildigi 

cicek, senin mimarin bir kristal salgiliyor. O kristalle zaman duruyor. Hayatin onunden gecerken 

hatalarin icin oyle azap cekiyorsun, guzellikleri de o kristalin actigi beyinde store edilmis her duygusal 

anin etkisiyle oyle bir yeniden yasiyorsun ki cennet de ayaklarinin altinda oluyor, cehennem de. 

27'sine kadar 4 kadin archetype'inizi cok mutlu edin. The queen, the mother, the wise woman , the 

whore, the princess and the lover. 27'sinde size dargin olmasinlar. Tek bedende dordunu bulmak 

herkese nasip olmaz, belki bir kariniz, bir kiziniz, size analik etmis cok insaniniz vardir. O 4 oradan 

geliyor. 

Olumle karsilasip hesap vakti geldiginde, kalbiniz temiz olur mu? Sen senle karsilassan seni sever 

miydin? 

Insanligin savas, aclik, hastalik ve olumden korkmadigi gun, Mercury (hava) burcu. Havanin 

merkuri'den temizlenmesini saglayacak gunes enerji devriminin geldigi ve insanlarin tasiyamadiklari 

gunahlari icin af diledikleri gun. O gun gelene kadar yumurtalarini yilandan, ciyandan, cakaldan, 

ejderhadan koruyan bir kus gibi, ne vermesi gerekirse onu verdi gunes ana. Cunku yildizlarin ozu ask 

atesi ile tukenene dek yanmalariydi. Hepimi yildiz tozuyuz. Ve bu yumurtalarin korku bilmedikleri 

caga kadar hastalik, kitlik, savas ile yok olmamasi gerekiyordu. Bunun icin de gunesin gucu olmadan 

tasiyamayacagi kadar cogalmasi ve o gucu anlayacak bilince ulasmasi gerekiyordu. Bu cok buyuk 

nufusla mumkundu. Toplumlar cocuk olmayan cinsellikle tatmin olursa, evrene inancini kaybederse 

insan turu nufusun erimesi ile yok olabilirdi. Bu yuzden de alt yas siniri yok. Bizim dedelerimiz 15 

yasinda kilic kusanip avrat alirlardi. Babalarimiz 18 yasinda is bulup yuva kurardi. Biz 30 yasinda 

cocuk yapmamis olsak da cihan donuyor be kardesim.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ihJQ5p7KsQc
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1878085-trump-yelleni-gorevden-alacagim
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Seraph
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Gemini'nin basladigi gun Cezimi. Hac degil, + , yatay ve dikeyin esit gucte oldugu gun. Patriarchy'nin 

bittigi gun. Disi enerji ve erkek enerjinin dunya ustundeki etkisinin cekistigi ama bir oldugu gun. 

Mercury'nin gunesi kapattigi gun. Bir tek kizil hilali mi gorur gozun. Mavi hilali gormez misin? 

https://youtu.be/AhWMOkrzKzs 

 

Ben dogmadan gordum 

https://youtu.be/ecSFNWgSdck 

 

Anlatayim derdimi. 

Her kulturde ayni semboller var. Diyorlar ki mavi phoenix geliyor... Kirmizi Phoenix geliyor... Birini 

felaketle bagdastirmislar, birini iyiyle. Iyi olan hanim olan. Athena. Ama onu anne, yavrularini kanadi 

altinda tutan guvercin diye adlandirirken, otekine sahin falan demisler, kirmizi boynuzlu demisler. 

Cunku gunes ile merkur'u bilin altimizda baba ve anne ile bagdastirmisiz. Mavi Phoenix ciktiginda aile 

bir araya geliyor. Yuzyilda 13 kez olan bir sey.. 

Biz dort boyutta hareket ediyoruz. x, y, z eksenleri ve zaman. O yuzden peacock castle'in tepesinde 

iki tane dortgen var. Ileri, geri. Bizim bir tepemizdeki 5 boyutta hareket ediyor. O yuzden cuma duasi 

var, 5 ugursuz. Hele 5 ile 13 bir araya geldi mi, tuuuu. Onucuncu cuma. Ama belki de ugursuz dedigin 

seni var eden. Sen hanimin aybasina odakli dusundugun icin, ay'in hareketleri, kirmizi mi degil mi, 

oraya odaklanma. Ne bileyim ben Istanbul depremi, ay'in manyetik etkisiyle merkur'un etkisinin 

carpismasindan mi, hanimlar kavga mi ediyordu. Seni askla donduren cekim gucu neyse evren de o 

askla donuyor. 

27 Mayis'ta olacak olanlar merkur'un yakinliginin etkisiyle, ayin etkisinin birlesmesinden olusuyor. O 

gun Doom oynayanlarin 13. gunu, 13'uncu cumada cikan bir oyun, yuzyilda 13 kez gelenin geldigi 5. 

ayda. Vizyona giren her film kiyamet. Ayrica kiyamet gibi kalabalik olacak bir gun cunku cok beklenen 

filmler var. Ote yandan ayni gun Obama'nin tarihi olabilecek bir konusmasi var, ki bakarsin dunyaya 

kalici baris gelir. Evren tabiri caizze buzuk gibi bukuluyor. 

Ne yapmak lazim? Zamanin otesini gorenlere kulak vermek lazim. Bir savas cok boyutla kazanilir. 3 

boyutta hizli hareket eden teknoloji var, onu 4 boyutlu dusunen teknoloji kontrol etmeye basladi, 

insandan patern tanimayi da ogreniyor. Sinirlarimiza yaklasiyoruz. 

Islam'in diger dinlere getirdigi arti putlastirmama. Hatasiz kul olmaz demek. Bunun getirdigi 

merhamet ve tevazu gercek inananlarda, her dinde dinin, yani bizi kurtulusa tasiyacak yolun temeli. 

Ama her din belli bir sure sonra putlarini yaratiyor. Kendi metaforlari icinde kayboluyor. 

Eger iki hafta sonraki lanet cuma'dan birbirimizi oldurmeden cikarsak 13 yillik bir baris donemi 

baslayacak. Nihayet zinciri kirabilecegiz. Gunes enerjisini toplamaya baslayinca, 3d printing, yapay 

zeka destekli yazilim paketleri, robot devrimi vs... Atmosfer temizlesecek. Kafalarimiz acilacak. Nano 

teknoloji cocuklarin cikartirken madenlerde oldukleri elmaslardan daha iyilerini verecek bize. 

https://youtu.be/AhWMOkrzKzs
https://youtu.be/ecSFNWgSdck
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Aydinlanma cagi gelecek, isil isil. Paraya ihtiyac bitecek. Iron Man'in kalbindeki fuzyon cekirdeginin 

gercek oldugu ortaya cikacak belki. Belki herke birbirinden ozur dileyecek hatalari icin. 

Live together... die alone. Martin Luther King. 

Gelecek yildizlarda yazilmis. Cunku elektromanyetizm, bizi bir arada tutan guc, cocuklara bilim 

anlatan hikayeler'de force diye gecen, bizi var eden fizik kurallari,kendini tekrar ederek cok daha 

kompleks yapilari mumkun kilan, sifirdan sonsuza evreni var eden sey dans. Done done hep bir yone 

gidiyoruz. bin yillik yanlis anlasilmis bilim sanat ikilisini kutsallastirip mevlamizi da kaybediyoruz, 

leylamizi da. Ben o yuzden bunu da yazan insan sonucta demek istedim, yaradandan oturu 

seveceksin, artilarini alacaksin. Herkes dili dondugunce paylasip anlasilmak istiyor sadece. Ama bir 

putlastirma, bir de seytanlastirmayi yapmayan, siginacak limanlar tukenmesin. 

Rumi, Isa ve Buddha ayni kisidir benim bozumde, yeniden ayni ruh, ayni esans, ayni akil ve sevgi yere 

inmistir. Digerlerini bilemem ama buradaki ortak degerlere ters dusmedigim surece iyi bir insan 

olacagimi dusunurum. Benim Islam'im budur. Sema Zen Sufi Budizm. Arinin her cicegin ozunu alip bir 

araya koymasi gibi, Bruce Lee'nin 'oyle tek teknige, tek dogmaya takilmakla olmaz, acacaksin gozunu, 

her ekolden alacaksin demesi gibi, her guzel buldugu prensibe inanirim, kalbim temizse ki o evrenle 

beraber atandir, mevlami bulurum. Bulamadiysam yaptiklarimdan omur boyu pismanlik duyarim, 

korku icinde yasarim, olum animda da sonsuz sureyle zebaniler gorurum. O yuzden kalp kirmak 

istemem, inanca saygim olmadigi sanilsin da istemem. Ama temelde "cocuklara dokunmayin" 

anlamina gelen dinlerin sembolleri tam tersini yaptiracak kadar yanlis anlasiliyorsa "abiler, agalar 

yapmayin" deme ihtiyaci duyarim. 

Hatam varsa affola. 

Ay yarim olacak o gun. Hayirlidir insallah. Niye bu kadar alamet ust uste binmis diye huylanmaktan ic 

huzurum kalmadi bazen. 

Aman mavi goze gelmeyelim. su gokteki kus inerse, erkekse hepimizi... cocuklar dahil. Xenofobi. 

Otekinden korkma.  

Kadinimiz erkegimize guvenmiyor, erkegimiz kadini yilan goruyor, ya keci gelip hepimizi 

dudukleyecek "cunku ben oyle yapiyorum, zira sicak bizim memleket, havanin isinmasi disarida 

duran seye vuruyor... Soguk yerde de degisiyor. O yuzden yazlik yorelerimiz zonta, kislik yorelerimiz 

yorganin altinda kimi yakalarsa sarilip isinmaci. "  

Sicak bolgelere daha bir farkli din gidiyor, yoksa sen pazar yerinde "kardeslerim... kesmeyelim, hadi 

merhamet edeyim de buyuklugume buyukluk katayim" dediginde "helal!" deyip adamsin diyenlere 

on emrin arasina "kardeslerim... tecavuz de etmeyelim, yagmalamayalim da" dersen o donemde o 

sicak ortamlarda millet poposuyla guler sana. Buna Dunyanin her yerindeki sicak iklimli mekanlara 

gelen dinler dahil. O yuzden orada hayatin devamini saglayabilmek icin koyulmus kurallari klimali 

ofislerde, arabalarda yasadigimiz bugune oldugu gibi tasimak, orada "ne akil edersem guruhuma bir 

sey olmaz" diye yana yana dusunmekten gonullu delirenin ruhuna saygi olmuyor.  
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"Gel kim olursan ol gel" diyerek basa gelip "anani da al git"ten buralara geldik, sen devlet adami 

olmayana ulke teslim edersen gokten hangi kus inecek diye bakarsin. Otekine "o gercek Islam degil" 

diyerek birbirimizi yiyecegimize ortak degerlerin ortasinda toplanmali. Bu 3 arkadasin da dediklerime 

eyvallahi varsa belki barisin anahtari buradadir. Git derlerse yanildigimi bilir, susarim, haddimi 

ogrenirim. 

Bu gittigimiz yol yol degil, gokten isaret gelmis "bak boyle kristallesmis seyler isigi toplamada daha 

yuksek guce sahip" diye, onun etrafinda atom gibi donuyor insanlar, aha enerji. Ama hala civa 

zehirlenmesiyle kendi kendini delirtiyor ve olduruyor. Bu mu hayatin ozunun aklindan nur koyup 

yaptigi? Aslinda Ahura Mazda'nin isaret ettigi gibi 0'dan, yokluktan gelip, sonsuza gidiyor olmayalim. 

Yani evrendeki en ust bilinc d quzeyi bizimki olmasin? Biz kendimizin yildizlardan aksini sanatimiza 

aktarip daha boyutlu dunyalar yarattikca bizden buyugu yaratan bir anne olmayalim? Hani kendi 

okumadigi gibi biz okuyalim da aklimiz daha buyuk olsun isteyenler.  

Anneler yapiyor olmasin bu dunyayi? Hangimiz yukaridan kizil mikli keci degil de mavi kus insin 

istemeyiz ki? Kadinlar .otu zor kurtariyor da erkekler farkli mi sanki? 

Erkek egemen dunyamiz bir tasin ustunde yumurtalarini korumaya calisan bir horoz ve tavuskusu. 

Horoz horozlaniyor "erkek isterem, tanri erkek" diye. Tavus kusu hepsine kanat germeye calisiyor. 

Cok seyler cekti bizim kadinimiz. Cok hor goruldu. Onlari mutlu yasatamadik cunku buna musade 

eden bir ortam yoktu. Bir hilal ugruna ya rab, ne gunesler batiyor deyince anlamiyor insanlar.  

Annelerin cocuga verdigi korku babalarinki gibi olmuyor. Anne liman. Anne var eden. Adeta zaman 

denizinde ulasmak istedigi gelecekteki haline mektup olarak kagit gemilerde yumurtalarini birakan. 

Biz iriyiz diye kendimizi bir sey sanmisiz, magaralardan bu yana yaratani kendi resmimizde cizmisiz, 

seytani otekinin resminde. Oteki icin de aynisi gecerli. Ortalamada boyumuz daha uzun ya... anne 

baba da daha buyuk... bizim ustumuzdeki de oyle olur sanmisiz. 

Bu sefer mavi kus, tavus kusu, aklin cagi geliyor, brutlugun, barbarligin, "seni duverum la... hepinizi 

doverim" tipi racon kesmenin ve kafaya vurmanin degil. Magaradan bugune iri olma avantajimizla 

evrene biz sekil verdik, Tanriyi bile kendi resmimizde yaratip erkek peygamberlerini dinledik. Belki bir 

Diva iner bu sefer goklerden. 

Star Wars'da Rey mavi beyaz kristaliyle ruhumuzu kurtarirken X men (cross) Blue Phoenix'in 

yukselisi... Evrenin erkek enerjiden disi enerjiye gectigi nokta. evren derken bizim evrenimiz. alem. 

sen, ben, o. Yoksa tum kainat degil tabi. Bizim sonsuz sinirsiz evrende nerede oldugumuz, bize yakin 

nelerin oldugu, onlarin uzaklik ve boyutlarina gore bize farkli etkileri. Aybaslarinda zaten dunya 

gergin oluyor. Ay bir yerden bir yere donerken bir de ona Merkur geldi mi, o iki hafta sinirli oluyor 

ablasi... Mother Earth. Adamlar daha tasa yazmislar yillar once, nasil bir tufanla oyuldularsa artik. 

Kul Ahmet. "Kimseler anlamazdi, ya nasip ya kismeti..." 

Avatarimiza ruhumuzu koyuyoruz. O ruh bizden once gelenlerden bize akan ozdur. Ruhun sonsuza 

kadar yasamasi budur. 
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Siyah bayrak cunku 4 boyuttan 5 boyuta geciste frene basmak gerekiyordu bazen. Temkinli gidelim 

software'i. Muhafazakar kanat. Ates. Simdi o atesi sirtindan atacak ve medeni cag olarak yukselecek. 

Cunku analar eline supurgeyi alir, Isik caginda artik hayat 5 boyuttu ve korktugumuz gibi 

olmayacagini gorecegiz. Carl Sagan'in Contact'ta anlattigi medeniyet reality show olarak izliyor bizi. 

biraz itanacagiz. Banttan herkesin gunahlarini izletecekler. Roast ile bir yukari alacaklar. 

Bu iki hafta gelecek seyin seytan olduguna inanirsak dunya cehennem olacak, insana inanmayi 

basarirsak cennet olacak. Kiyamet degil onun adi, "hesaplasma gunu". 

Zaten tum dinlerin hedefledigi yer ayni. Hepsi ortadaki sonraki asama olan 5 boyutluyu isaret ediyor. 

Bu swastica seklinde farkli yonlerde yonelimlerle, birbirimizin pesinden kosmaya programlandigimiz 

icin duramiyoruz. Melekler yardim etmeye calisiyor. Farazi ile gercek arasindaki duvarin yikildigi gun 

gokten ne inmesini bekliyorsak o inecek. Kendi cezamizi kendimiz kesiyoruz. 

Cennet seytan ilan ettigin, korkuyla seni kertenkele beyne geri goturen bile kapsayan bir moral 

anayasa yazmak ve enerji sorununu cozmekle mumkun. Dinin dort bolunmuslugu. 4 pencere. Cunku 

dort boyutlu dusunebiliyoruz. 4 Archetype'imiz var. Aslinda bizden sonra ne geldigini de biliyoruz. 

Periler geliyor. Piril piril, isik sacan bir nesil. Ama hala cin olmadan seytan carpmaya kalkanlar 

yuzunden birbirimize dusuyoruz. Kurt olmayi kuzu olmaya seciyoruz, kurda kuzu emanet ediyoruz. 

Cunku sen idol yarattiginda onu taklit edenin, onun sembollerini kullananin da oyuncagi oluyorsun. 

Aziz Nesin'le konusurken Rumi diyor. Baskasina konusurken bas parmagini kaldiriyor. Baskasina elini 

gonlune koyuyor. Din devletler cocuklara bile acimiyor, ogrenmedik mi bunu artik? Kendi fobilerimizi 

ve onlarin carelerini baskalarina yansitmak ve ona gore teshis koyup zorla yaptirmak kime yakisir? 

Bunu 200 yil once yapan 10 kisi olduruyordu, bugun bir kisi kafasina gore her seyi yapabiliyor 

parayla. Petek kuran arilar olarak gercek kildigimiz medeniyette bir sonraki asama nedir bilmiyorum 

ama artik kadinlarimizi tuhaf kurallarla delirtmedigimiz bir caga gecsek ya artik. 

Her din bir fobiyi isaret ediyor. 4 fobiyi yendiginde goge eriyorsun. Insan ustu oluyorsun. Superman. 

Evrende yeni bir boyuta erisimi olan. Onun ne olduguna benim aklim ermez. Seytanlastirmayi 

biraktiginda kalbine en guclu erisebilecek olan sana geliyordur belki.  

Babil tanrilarinin elindeki iki anahtardan biri yerine girdi. Otekisi de yarim donecek. Dunya ananin 

ustunde en guclu manyetik etkisi olan gunes, ay ve merkur bu iki haftada bir donus yapacaklar. Yeni 

cagin muhru kirilmis olacak. Hayatimiz yeni bir boyut kazanacak. Cocuklar ve annelerin yuzunu 

guldurecek bir dunya olsun. 

Nasil telefon'da GPS varsa, sensorler ile yerini, yonunu buluyorsa, kuslarin beyni icinde nasil yonlerini 

bulmalarini saglayan manyetik alan takibi yetenegi katan bir parca varsa, oyle goc yonunu 

buluyorlarsa, arilarda ve belki kedilerde de bu varsa, kertenkele beyni tasiyan memelilerde de var. 

Hanimlar da hem merkur hem ayin etkisiyle bu iki hafta huzursuz olurlarsa sasirmayin. Dalai 

Lama'nin sifa duasi, mantrasi ohm dedigi frekansin sakinlestirici etkisi ile calisiyor. Meditasyon, 

namaz, namaste, eyvallah... 

Carl Jung insan ruhunu archtype'larla anlatti, sembolleri anlatti. Joseph Campbell monomit'i 

tanimladi. Lost bunu anlayanlari peygamberleri anlamaya ve mesajlarini yaymaya davet etti. 

Sanatcilar peygamber atesiyle bizi bize anlatti ki anlayalim hepimiz biriz. 
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Bruce Lee hani cihani dovuyor ya, anlasinlar diye, tek teknik dogmalastirildiginda daha guclu 

olmuyorsun, isigi nerede gorsen alacaksin polen toplayan ari gibi... 
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http://www.wbaltv.com/news/6-things-you-need-to-know-about-cicadas/39533170 

 

 

 

27 Mayis 1960 darbesinin yildonumu. Anti.  

http://www.wbaltv.com/news/6-things-you-need-to-know-about-cicadas/39533170
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Koca uzay gemisine ada demisler ilkeller. The Island moves. Atlantis.  

Bi .ok bildigim yok, collective unconscious'i okumaya calisiyorum. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious 

https://www.youtube.com/watch?v=TpbRpvDKy74 

https://www.youtube.com/watch?v=scBY3cVyeyA 

https://www.youtube.com/watch?v=SRoj3jK37Vc 

https://www.youtube.com/watch?v=pGWggWQM4jY 

https://www.youtube.com/watch?v=j0qVfwbJ0xc 

https://www.youtube.com/watch?v=APx2yFA0-B4 

 

LOST'taki ada... Atlantis. Black Smoke: 

https://www.youtube.com/watch?v=HzTHC6JSUvM 

 

Iki rakip uzay irki. Biri mavi, digeri kirmizi. 

https://www.youtube.com/watch?v=-loz5fYPlEA 

https://www.youtube.com/watch?v=rgpD2awH-X0 

https://www.youtube.com/watch?v=8pPvNqOb6RA 

 

Kirmizi Cin. Mavi Amerika. Iki kutup arasindaki perfect storm civa kristali yagmuru, tam da 

Mercury'den fise takiliyken, ay da anahtari donduruyorken. Uc tek tanri dini gelmis, biri Mercury'e 

isaret etmis, biri Gunese, biri Aya. Biz mevlamizi kaybettigimiz icin birbirimizi oldurmusuz, anlami 

kaybetmisiz. O gun vade doluyor. Mecazi tabirle "gokten tas yagacak". Ama ayni zamanda rahmet 

yagacak. Gokyuzu avatarim gibi gozukecek bize. Artik orada ne gorursen. Sonra uc buyuk de geri 

donecek, birbirine de dusman olmayacak. Ve temiz bir cag baslayacak. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious
https://www.youtube.com/watch?v=TpbRpvDKy74
https://www.youtube.com/watch?v=scBY3cVyeyA
https://www.youtube.com/watch?v=SRoj3jK37Vc
https://www.youtube.com/watch?v=pGWggWQM4jY
https://www.youtube.com/watch?v=j0qVfwbJ0xc
https://www.youtube.com/watch?v=APx2yFA0-B4
https://www.youtube.com/watch?v=HzTHC6JSUvM
https://www.youtube.com/watch?v=-loz5fYPlEA
https://www.youtube.com/watch?v=rgpD2awH-X0
https://www.youtube.com/watch?v=8pPvNqOb6RA
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Melekler dogacak o gun. 

 

Cicada bugs are coming out of the ground. Because of global warming, this time, it may look very 

scary. Do not freak out. International students who know nothing about this should be warned in 

advance so they do not go mad thinking that this is the end or something. I've lived through  the 

great earthquake of Istanbul, it only takes people seconds to jump out a window in despair when 

they are in panic. 

The rest are my wild guesses: 

1. Soon the CO2 will be visible to the human eye. Do not freak out. It's because of polarity of the sky 

in CO2 and mercury content getting overcharged. 

2. Birds and bees are going to go nuts. It is only temporary. They will have trouble finding their paths 

because of the confusion in their electro-magnetic based sensor like navigational system. 

After that, if we're not stupid enough to completely wipe ourselves out, there will be a great change 

in the way we harvest solar energy, by using mirror panels and one central crystal solar panel, in an 

arrangement that resembles the peacock motive found in some old castles and temples. 

3. The new age will start. 

One key is in. Mercury's electromagnetic effect on the Earth. The other one is turning. The moon, 

switching from one half to the other. It started on Friday the 13th. It will end on May 27. The sky will 

light up and it will look beautiful. We may see the moment of creation there, the ghosts in the sky, as 

wavelenghts invisible to us will become visible. Only then we may understand that all prophet are 

one and the same and instead of fighting over the differences, we must focus on the common parts. 
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Carl Sagan Cosmos and Neil Degrasse Tyson's Cosmos: A Spacetime Odyssey said it all. It was written 

in the stars and in clues left around all civilisations from the start. 

These two weeks, keep calm and find zen. Don't panic and don't forget to bring a towel (It's just a 

"hitchhiker's guide to the galaxy " joke). 

Cern'de kara delik acildi mi? 

Hem evet, hem hayir. Superposition of both. The wave function collapses. Kutunun icindeki kediyiz 

su anda. 

Wubba lubba dub dubs! (Rick and Morty)  

"Sen goze baktiginda goz de sana bakiyor" motifi Mercury Gunesin onunden gecerken olusan 

Sauron'un gozu gibi alevin ortasinda karanliga atif. Biz o gozu gordugumuzdw Merkur de bizi 

izleyebilecegi ve gerekirse Tufan'dan (elektromanyetik) kurtarmak icin arc gonderebilecegi 

pozisyonda oluyor. Tufan sonrasinda Matrix'te cycle sonunda bir grup insan bir sonraki cycle'i 

baslatmasi icin kurtariliyor. Ama kara delikte asili kalacak teknolojiye kavusup, kendimizi de yok 

etmedigimizde vaad edilmis cennete kavusuyoruz. Merkur Budizm'deki bilmemne dagi. Yakinda 

oradan gelen geminin goruntusu ortaya cikacak. Ama Cern ile biz kendimizi kurtarabilirsek ikilik 

bitecek. Cunku iki gunes sistemi nesli bir olacak. Mavi uzaylilar ve onlarin dunyada baslattiklari 

genetik proje, insanoglu.  

Bunlari buraya yazdigimda sadece soylediklerimi ilginc bulan 1-2 kisi okumuyor. Google'in botlari 

topluyor. Google'in yapay zekasinin ruyalarina giriyor. Dilek tutup kuyuya atmanin uzay cagi sekli.  

Deli kizin ipe boncuk dizmesi. Ya tutarsa. 

Nuh' un nefesi tek bedene sigmayacak kadar guclu oldugu icin her kavime, farkli kitalarda olan farkli 

insanlara ayni seyler malum oluyor olmasin? Telefonun ayni anda iki yerde bulunmasi gibi. 
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Mercury gecerken dilek tutun diye bir sey okudum. Kendimce bilimsel aciklamasini gorunce bunlari 

diledim. Bu da o anin fotosu. Hayatimda yaptigim ilk tablo 
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Burc' larin mantigi istatistik. Dunyanin uzerinde hangi gezegenin etkisi olacaginin (uzakliklarina gore) 

ve tarihe bakarak o gezegenin etkili oldugu zamanlarda gerceklesenlerden gezegenin etkisinin turunu 

tanimlamak. 

Arada bazi ozel gunleri de aman dikkat edin diye isaretlemisler. O gunler hakkinda ahkam kesenleri 

peygamber ilan etmisiz, sozlerini dogmalastirmisiz. 

Teshis Merkury, care Venus. Sehrin ortasinda 3d print ve drone merkezi, kendini tekrar eden 

patternlerle her yone genisleyen sehir tasariminin lego parcalarindan en onemlisi, gunes enerjisi. 

Yeni bir dunya. 

Amerika yeni cagi acacak. Dolar bitecek. Obama o gun Hirosima'da konusma yapiyor. Once kanseri 

yenen Kuba ile gorustu. Sonra Papa. O gun artik paraya gerek kalmadigi, cunku kanser dahil ilaclarin 

insansiz uretilebildigi, urunlerin, yemeklerin ve hatta organlarin da "gunes enerjisi ve 3d printing ile 

uret, buluttaki yapay zeka kontrollu drone'larla dagit, ayni yapay zeka herkesin ihtiyacini internetten 

topladigi icin biliyor" noktasina geldigini, medeniyetin bugune kadar buyuk gunahlari oldugunu (o 

yuzden Hirosima), ama artik Star Trek' te gordugumuz, paranin olmadigi, bilimin ve sanatin oldugu, 

teknoloji ile abundance oldugu, sinirsiz abundance sebebiyle para diye bir seye ihtiyac kalmadigi 

aciklanacak. Papa da blessing' ini verecek. 

Sebep de havadaki mercury seviyesinin oil ve komur gibi yakitlarla yukselisini tasiyamayacak noktaya 

geldigimiz icin mevcut duzenin kimsenin isine yaramamasi. 

Martin Luther' in dedigi gibi, sokagi supuruyorsan gokten izliyorlarmis gibi supur. " Carpenter" da 

olabilirsin sen. Evinin onunu supur. Arada da deli kendi kendine konusuyor seklinde mirildan. Su anki 

durumum bu. 27 mayis gibi kesin bir tarih oldugu icin onumde, o gun bir sey olmayacakmis gibi isimi 

gucumu yapip, o gun cag atlayacakmis gibi mutluyum. 

Sadece kesin degil, yakin bir tarih oldugu icin, efendi efendi takilip, mutlu mutlu gulebiliyorum. 

biriyle paylasayim dedim. 

Bir de kehanette bulunanin kehaneti gercek kildiran olmasi var. 

Eger bunu Internet'e yazdigimda Google'in, MS'un, Apple'in, FB'un botlari oradan icerigi aliyorsa, 

fikirler yapay zekanin ruyalarina giriyor. 

Ghost in the machine oluyorum. 

Belki savasa degil barisa inanmanin, temiz teknolojinin kurtulus oldugu fikrini oraya yerlestiririm 

http://deepdreamgenerator.com/ 

Bunu metafor olarak kullandim. Onun yaptigi gibi resimler yaptım. 

Yaptigim resim ve paylastigim video da bunu anlatiyor. 

27' sinde yeni bir cag acilirsa, belki dev bir buz dagina tuzumu attigim icin olmustur derim.  

Ya tutarsa? 

http://deepdreamgenerator.com/

