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Kazım YURDAKUL, NLP Uzmanı

1973 İstanbul doğumlu olan Kazım YURDAKUL; psikolog, bireysel ve ku
rumsal gelişim uzmanı ve NLP uygulayıcısıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi me
zunudur. Yüksek lisansı İstanbul Üniversitesi'nde, Endüstriyel ve Örgütsel Psiko
loji üzerinedir.

Bireysel ve kurumsal gelişim danışmanlığı amacıyla, Davranış Bilimleri, 
Yönetim Bilimleri, Spor Bilimleri ve NLP üzerinde eklektik bir yaklaşımla ça
lışmalarını sürdürmektedir.

NLP üzerine dünyanın ilk Master Trainer'ı Dr. VVyatt VVoodsmalI ve Robert 
Smith ile çalışmalar yapmıştır.

Halen kişilere, ticarf ya da sanayf kurumlara, sivil toplum kurumlarına, 
spor takımlarına; yönetim ve liderlik danışmanlığı yapmakta, eğitimler ver
mekte ve mentorlük yapmaktadır.

Bir çok dergide makaleleri yayınlanmış; ulusal ve uluslar arası birçok 
projede yer almış ve bilimsel yayına ortak olmuştur. Bireysel Mükemmelli
ğin Sanatı, NLP kitabı yayınlanmıştır. Ortak yazar olduğu Takım Çalışması 
kitabı yayınlanmıştır. Yine, ortak yazar olduğu Arama- Kurtarma- Araştır- 
ma'nın Tüm Yönleri kitabı kısa bir zaman içinde yayına çıkacaktır. Bunun dı
şında Mentoring, Coaching ve NLP üzerine kitap çalışmaları da devam et
mektedir.

Şu an bireysel ve kurumsal gelişim üzerine bir radyo programı yapmak
tadır.

Nöro -  linguistik Programlama Derneği Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkamdir.

Türk Psikologlar Derneği, UNICEF ve HollandalI psikologlarla birlik
te yaptığı deprem bölgesindeki çalışmaları sebebiyle "teşekkür belgesi" ile 
onurlandırılmıştır.

AKA Arama-Kurtarma Derneği'nin üyesidir. Kişisel gelişim, psikolojik 
unsurlar ve takımdaşlık üzerine çalışmalarla desteklemekte, ayrıca aktif arama 
kurtarmacı olarak çalışmaktadır.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu bünye
lerinde düzenlenen antrenörlük kurs ve seminerlerinde eğitmenlik yapmakta
dır. Antrenör yetiştirmekte; ayrıca klüp takımlarında, çeşitli branşlarda mentör- 
lük yapmaktadır.

Profesyonel olarak voleybol ve amatör olarak tenis oynamıştır.
Kazım Yurdakul; hayatı anlamaya, anlatmaya ve anlamlandırmaya 

devam edecektir.
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Teşekkürler

Sadece isteklerimi değil hayallerimi de gerçekleştirmek özelli
ğine sahip, hep yanımda olan sevgili kuzenim Deniz K arakaya’ya;

Hep güçlü ve hep yanımızda olan teyzem Gülçin Kireç’e;

Bir dilim ekmeği ya da bir yudum suyu paylaşmak dendiğinde 
hep aklımda olan, Şetıgül, Nedim, Ayça ve Özge Kırca ’ya;

Hep yanımda olan ve bundan sonra da olacağını bildiğim Der
ya ve Selahattin Aytaç’a; Dilber Yurdakul’a; Şenay, İsmail ve Yeliz 
Karakayaya; Şengürı ve Aziz Bahtiyar’a;

Bülent, Sabahat, Levent, Özge ve Özgür İlhan ’a;

Bana çok şey öğreten ve öğretmeye devam edecek olan, gele
ceğin yıldızları, Damla Kireç, Ece-Hak.au Aytaç, Aml-Şevin Bahti
yar, Sevgi-Oğulcan Ilhan'a;

Bana son bir yıldaki desteğini hiçbir şeye değişmeyeceğim 
Gülderen Akpmar’a;

Değerli yol arkadaşlarım  Nermin Mutlu’ya, Oğuzhan, Dilek ve 
Zeynep K. Demirkol a, Veysel Kara ve H ilda’ya
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İçlerinde olmaktan gurur duyduğum, birlikte yaptığımız çalış
malardan çok şey öğrendiğim ve en önemlisi, gönüllülük temelin
de, özveriyle yaptıkları, aramak ve kurtarmak konusundaki araştır
maları, eğitimleri, tatbikatları ve afet anlarında yaptıkları için AKA 
Arama Kurtarma Araştırma D em eği’hin tüm üyelerine;

Paylaşımı ve sıcacık yüreği için, Ayşegül Bayrak’a;
Kitabın hazırlığındaki özverili yardımları için, Hülya Kerimoğ- 

lu ’na veNilgün Baysala,■

Fikirlerinden faydalandığım Atilla Andıbay’a, İlker Uğurlu’ya, 
Murat Ercan’a, Mehmet Hatunoğlu’na, Sibel Kurtoğlu’na, Tuğba 
Koçan'a, Mehmet Bilgitekin’e, Cüneyt Yarar’a, Mustafa Hilmi 
Oral'a, Levent Tüzel’e, Haydar İmamoğlu ’na, Nilüfer Yüksele, Er
dem A ndaç’a, Bora Erberk’e, Zeynep Deniz Gülsün’e, Derya Gü
m üş’e, Sabri Ersoy’a, Çetin Çakıroğlu’na, Elif B adur’a, Kemal Nar- 
lık'a, Temel Akkan'a, Yusuf C. Tuncer’e, Nilüfer Tezsay’a  Yaprak 
Hatunoğlu’na, Nizamettin K oçan ’a, Bilgehan- Buğra Yarar’a, Sü
leyman Kadıoğlu’na, Tuğba Tandemir’e, Hilmi Alper Eti’ye, Ayşe 
Sennur Kıroğlu ’na, Sevda Ersoy’a, Selda Altınbaş ’a, Kürşat Güner’e, 
Veysel Diker’e, Coşkun Öztürk’e, Gülfidan Kemenle, Şenay Kur
ban  'a, ilgi ve yardımlarından dolayı Çiğdem Dedeoğlu ’na;

Kadıköy Zühtüpaşa İlkokulu’nun idareci, öğretmen ve 1983 
mezunları’na ve değerli öğretmenim Arife Kaynar’a

Özel Doğuş Lisesi’hin kurucu, idareci ve tüm öğretmenlerine ve 
1991 Yılı Mezunları’na;

ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümlerinin tüm 
öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırm a görevlilerine.

Ve kitapta kullanmış olduğum, fark yaratan hikâyeleri, İnternet 
üzerinden gönderen arkadaşlara

Teşekkür ediyorum!
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Kitap Hakkında Birkaç Söz

İnsanların kendi sorumluluklarını kendi taşımalarının 
esas olduğu günümüzde, kendini geliştirmeye yönelik uygu
lamaları teşvik eden kitaplara ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Ne 
yazık ki bu paralel de yazılmış kitapların çoğu yabancı kö
kenli ve tercüme edilerek Türk okuyucusuna sunulmuştur. 
Okuma eğiliminin ülkemizde de artmakta olduğu dikkate alı
nırsa, Türk kültürüne uygun geliştirilmiş bu denli yerli yazıl
mış kitaplara ihtiyaç vardır.

Bu kitabın yukarıda belittiğim boşluğu dolduracağına 
inanıyorum. Özellikle alanın inceliklerine bir psikolog olarak 
önem veren ve bu alanda uygulamalı eğitim veren bir profes
yonel taıafindan yazılmış olması okuyucuların gerekli ve 
doğru bilgiyi almalarına ve belli bir yönde bakış açısı kazan
malarında yardımcı olacaktır. Bu girişimi için Kazını Yurda
kul’u kutlarım.

P rof. Dr. N u rsel TELMAN 
İ. Ü. Psikoloji Bölüm  B aşkanı





"...B İR  BEN SAKLI BENDE  
BENDEN İÇERİ...” 

Y. EM RE

Önsöz

“Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yap acağ ız."
HANNIBAL

B u başlangıcı yaparken, her şeyden önce bu kitabımla, 
sizlerle buluşmaktan son derece mutlu olduğumu söy
lemek isterim. Bu satırları okuduğunuzda, heyecanım 

artık size ulaşmış olmanın mutluluğuna dönüşüyor demektir. 
Umuyorum, benim bu kitabı yazarken duyduğum heyecanı 
siz de duyar; aldığım keyfi siz de alırsınız. Sizlere keyif ala
rak okuyacağınız ve içerisindeki zihinsel becerileri keyif ala
rak uygulayıp, öğreneceğiniz bir kitap hazırlamaya çalıştım.

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta, özellikle dikkate aldığım 
bazı özellikler var. Bunlardan bir tanesi bu kitaba olumluluk
tan, hem de bunun fizyolojisinden bahsederek başlamış ol
mam. Şimdiye kadar birçok kitapta olumlu olmanın, kişiyi 
daha doğru yönlendirmesinden çokça bahsedilmişti. Bunun
la birlikte, olumluluk, bu kitapta özellikle fizyolojik kaynak
ları açısından ele alınarak neden bu kadar önemli olduğu or
taya konuyor. Bu kitap, kişinin kendisini, kendisiyle ya da
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başkalarıyla mücadele ederek veya savaşarak değil, barış sağ
layarak da geliştirebileceğini anlatıyor. Kişinin kendisiyle ve 
çevresiyle ahenk kurarak gelişmesinden bahsediyor.

“Uzun yıllar önce Çin’de Li-Li adlı bir kız evlenir ve aynı 
evde kocası ve kaynanası ile birlikte yaşamaya başlar. Lâkin 
kısa bir süre sonra kayın validesi ile geçinmenin çok zor ol
duğunu anlar. İkisinin de kişiliği tamamen farklıdır. Bu da 
onların sık sık kavga edip tartışmalarına yol açar. Bu, Çin ge
leneklerine göre hoş bir davranış değildir ve çevrenin olduk
ça tepkisini alır.”

“Birkaç ay sonra bitmez tükenmez gelin kaynana kavga
larından ev onun ve annesi ile karısı arasında kalan eşi için 
cehennem haline gelmiştir. Artık bir şeyler yapmak gerektiği
ne inanan genç kadın, doğru babasının eski bir arkadaşı olan 
baharatçıya koşar ve derdini anlatır.”

“Yaşlı adam ona bitkilerden yaptığı bir ekstre hazırlar ve 
bunu 3  ay boyunca her gün azar azar kaynanası için yaptığı 
yemeklerin içine koymasını söyler. Zehir az az verilecek, 
böylece onu gelininin öldürdüğü belli olmayacaktır. Yaşlı 
adam genç kıza kimsenin ve özellikle de eşinin şüphelenme
mesi için kaynanasına çok iyi davranmasını, ona en güzel ye
mekleri yapmasını söyler.”

“Sevinç içinde eve dönen Li-Li yaşlı adamın dediklerini 
aynen uygular.”

“Her gün en güzel yemekleri yapıar ve kaynanasının ta
bağına azar azar zehiri damlatır. Kimseler şüphelenmesin di
ye de ona çok iyi davranır. Bir süre sonra kayın validesi de 
çok değişir ve ona kendi kızı gibi davranmaya başlar. Evde 
artık barış rüzgârları esiyordu. Genç kadın kendisini ağır bir 
yük altında hisseder. Yaptıklarından pişman bir vaziyette ba
haratçı dükkânının yolunu tuttu ve yaşlı adama şu ana kadar
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Ö N S Ö Z

kaynanasına verdiği zehirleri onun kanından temizleyecek 
bir iksir için yalvarır. Yaşlı kadının ölmesini artık istemiyor
dun”

“Baharatçı yaşlı gözlerle karşısında konuşup duran Li-Li 
ye bakar ve kahkahalarla gülmeye başlar. ‘Sevgili Li-Li’ der. 
‘Sana verdiklerim sadece vitaminlerdi. Olsa olsa kayın valide
ni daha da güçlendirdin, hepsi bundan ibaret.’

‘Gerçek zehir ise senin beyninde olandı. Sen ona iyi dav
randıkça o da dağıldı ve yerini sevgiye bıraktı. Böylece siz 
gerçek bir ana kız oldunuz.’ der.”

Eski bir Çin atasözü şöyle der; “Gül veren elde gül koku
su kalır."

Bu kitapta, üzerinde durulan bir başka özellik ise, kita
bın dilinin bir karşılıklı konuşma dili olması. Seminerlerimde 
herkesin çok iyi anladığını ve kafalarında konunun çok iyi 
netleştiğini söylediği dili kullandım. Bilimin dışına çıkmadan 
hazınlanmış bir kitap, bununla birlikte teknik olmayan bir 
dil...

Bu kitapta, olumluluğun öneminden, öğrenmenin aşa
malarından, zihinsel boyutlardan, başarının temel yapısından, 
başarılı durumun sisteminden, vizyon-misyon ve değerlerini
zi belirlemekten, optimum özgüven geliştirmekten, iletişim 
becerilerini geliştirmekten bahsettim. Bunlara ek olarak kita
ba size hayatınızda pratik çözümler sunabilecek iki bölüm 
daha ekledim: Değişim Teknikleri ve Modeli emek.

Elinizde tuttuğunuz bu kitabın, bir kere okunup kenara 
konulacak değil, devamlı bir danışman vazifesi görecek bir 
kitap olması için çalıştım. Ve gerisini size bıraktım... Çünkü 
hayatınızı daha fazla keyif alabileceğiniz bir hale getirmek, 
değişmek, gelişmek, farklı olmak ya da fark yaratmak ve “ba
şarmak” sizin elinizde. Başarmak, yani keyif aldığınız, haya
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tınıza anlam katan duruma ulaşmak; kendi mükemmelliğini
ze ulaşmak, kaynaklarınızın mümkün olduğunca fazlasını 
kullanır hale gelmek, sizin elinizde.

Bunu özellikle tekrar etmek istiyorum: “Sizin elinizde!”

Zaman zaman benden danışmanlık alanlar, seminerleri
me katılanlar ya da sohbetlerde bulunduğum insanların bir 
kısmı hep şunu söylüyor: “Güzel diyorsunuz! Hatta okudu
ğum kitaplardaki birçok şey çok güzel; ama ben bunları bir 
türlü hayata geçiremiyorum...” Kendini geliştirmek konusun
da okuyan, araştıran insanların birçoğu da bilgiyi almalarına 
rağmen, bunları hayatlarına aktarmıyorlar. Dikkat ederseniz 
“aktarmıyorlar” yazdım; “aktaramıyorlar” değil. Yani aslında 
biraz önce onların ağzından yazdığım cümlenin sonu da ben
ce, “Hayata geçirmiyorum.” olsa, daha doğru olabilirdi; “Ha
yata geçiremiyorum.” değil...

Şu anda bu kitabı almış ve okuyor olan sizler de fark ya
ratmak isteyen, değişime açık, hayatını daha anlamlı daha ke
yifli daha başarılı yapmak isteyen insanlarsınız. Fark yaratan, 
ve farklılığı fark edilen insanlar, bunun sorumluluğunu alır
lar. Sadece istemekle fark yaratabilmek mümkün değildir. Za
man zaman görüyorum ya da duyuyorum ve hatta bazen his
sediyorum... Bazı insanlar,

“Şunun benden fazlası ne ki?”,

“O, o noktada, ben neden değilim?”,

“Biz onunla aynı sınıftaydık ve hiçde çalışkan bir öğren
ci değildi.”,

“Şuna bak, kim bilir ne yaptı da oraya geldi.”,

şeklinde konuşuyorlar. Bu noktada benim gözüme çarpan ve 
uzaktan bakıp hayıflanmak yerine çözüme götürecek sorular,

“O, o noktada, ben neden değilim?”,
14
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“Şuna bak, kim bilir ne yaptı da oraya geldi.”, 

olabilir. Eğer bu sorular hasede, yani çoğunlukla kullanıldığı 
amaçla değil de; gerçekten merak eder bir biçimde sorulsa 
aranan cevaba ulaşılabilir. Evet, belki aynı noktadan, belki de 
farklı noktalardan hareket eden diğer kişi, ne yaptı da diğer
leri hâlâ bir arayış içindeyken, o orada? Başarmış olmak nok
tasında... O diğerlerinden farklı olarak ne yaptı? Kim bilir ne 
yaptı?

“Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine ko
caman bir kaya koydurmuş, kendi de gün boyu olacakları iz
lemek için pencerenin yanma oturmuştu.”

“Ülkenin en zengin tüccarları, saray görevlileri birer birer 
geldiler. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girdiler. Pek 
çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Sonunda bir köylü geldi. Sa
raya meyve ve sebze taşıdığı küfeyi sırtından indirip yere bı
raktı. Kayaya sarılıp onu itmeye başladı. Kan ter içinde kal
mıştı; ama kayayı da yolun kenarına çekmeyi becermişti.” 

“Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki, kayanın 
yerinde eski bir kese gördü. İçi altın doluydu kesenin. Kralın 
mührünü taşıyan bir de not vardı. ‘Bu altınlar, kayayı yoldan 
çeken kişiye aittir.’”

Aşağıda anlatacağım aslında onun ne yaptığını... Ama kı
saca değinmek gerekirse, seçimini yapıp, o seçimin tüm so
rumluluklarını aldığını söyleyebilirim. Seçimine ulaşmak için 
her ne gerekiyorsa yapmak gibi... Bu sebepledir ki, ben, ki
şisel olarak yaptıklarına ya da düşüncelerine katılmadığım, 
bununla birlikte kendini gerçekleştirmiş; yani seçimini yapıp, 
ona ulaşmak için tüm gerekenleri (başkaları ya da benim için 
ahlâk dışı da olsa) yapmış kişilerin sadece bu tavrına da olsa 
saygı duyarım.
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Başarıya ulaşmak, sadece seçim yapmakla, istemekle (bu 
gerekli bir aşama olsa da) olmaz. Zihinsel ve fiziksel ataleti 
yenip, sorumluluğu almakla, onun için gerekenleri yapmakla 
olur. Zaten sorumluluğunu almadıkça, o seçim yapılmamış 
demektir. Sorumluluğunu almadıkça, o sadece bir dilektir. 
Aşağıdaki çizim ve örneğe bakarsanız, çok basitçe söylediği
mi anlayabilirsiniz.

A ’ noktasından, ‘B : noktasına gitmek isteyen kişi, o yolu 
katederse, o yönde seçimini yapmış demektir. Yolu tamam
ladığında bunun sorumluluğunu da yerine getirmiş olur. Fa
kat sorumluluğu yerine getirmeyen kişi A ’ noktasında dur
maya ve ‘B ’ noktasında olmayı dilemeye devam eden, zihin
sel ya da fiziksel olarak çalışkan olmayan kişidir.

ŞİMDİKİ DURUM İSTENEN DURUM

“Mükemmellik -  kastettiğim kusursuzluk değil; herkesin 
kendi mükemmelliğine ulaşması - mümkün.” diyorum; bu
nunla birlikte de ekliyorum: “Mükemmelliğin kestirme yolu 
henüz keşfedilmedi.” Birçok bilim adamı kendini geliştirmek, 
hatta benim çok doğru bulduğum bir tabirle kendini gerçek
leştirmek konusunda çalışıyor. Araştırıyorlar, okuyorlar, din
liyor, görüyor ve bilgiyi aktarıyorlar. Yani bilgiyi alanların, 
öğrenmenin ilk aşamasından İkinciye geçmelerini sağlıyorlar;



bununla birlikte ikinci aşamadan üçüncüye ve üçüncüden de 
dördüncüye geçmek “kendini gerçekleştirmek”, bunu isteye
nin çalışmalarım gerektiriyor. Bu aşamalara hemen birazdan 
değineceğiz. Fakat bilinmesi gereken şu ki: Sadece istemek, 
hak etmek için yeterli değildir. Ve öğrenmek, ancak, yap
makla olur!

Bazıları, bazı kitapları okuduklarında ya da biraz danış
manlık aldıklarında, kendini gerçekleştirmek anlamında her 
şeyin hallolacağını düşünüyorlar. Ne büyük yanılgı!. Hiçbir 
kitap, nesne ya da kişi sizi değiştiremez; sadece size yol gös
terirler. Ancak siz sadece siz, kendiniz, kendinizi değiştirebi
lirsiniz; hatta buna ek olarak, siz sadece kendinizi değiştire
bilirsiniz!

“Genç ve hür iken, düşlerim sonsuzken, dünyayı değiş
tirmek isterdim. Yaşlanıp akıllanınca, dünyanın değişmeyece
ğini anladım. Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece 
memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişece
ğe benzemiyordu. İyice yaşlandığımda, artık son bir gayretle, 
sadece ailemi, kendime en yakın olanları değiştirmeyi dene
dim. Ama maalesef bunu kabul ettiremedim.”

“Ve şimdi ölüm döşeğinde yatarken birden fark ettim ki, 
önce yalnız kendimi değiştirseydim, onlara örnek olarak aile
mi de değiştirebilirdim. Onlardan alacağım cesaret ve ilham
la, memleketimi daha ileri götürebilirdim. Kim bilir, belki 
dünyayı bile değiştirebilirdim.”

Şimdi arzu ederseniz okuyun ve öğrenmenin ilk aşama
sından ikinci aşamasına -  belki ilk kez, belki bir kez daha -  
doğru yolculuğa başlayın. Ama unutmayın ki, gerisi sadece 
size kalmış. Her şey sizsiniz. Kendinizi gerçekleştirmek pro
jenizin başrol oyuncusu sizsiniz. Yardımcı oyuncuları başrole 
soyundurmaya (belki de giyindirmeye) kalkarsanız, esas oğ
lanı ya da kadını alma hakkınızı da elde edemezsiniz.
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>- KUTSAL DEĞERLERİNİZİN OLMASI;
> EVRENE VE İÇİNDEKİ HER ŞEYE SAYGI DUYMAK VE 

GÖSTERMEK;
>  NEREDE İHTİYAÇ VARSA /ARDIM ETMEK;
>■ HER ZAMAN NAZİK OLMAK;
> HER ZAMAN OLUMLU OLMAK;
>- HER ZAMAN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK;
>- ÇÖZÜM ODAKLI OLMAK;
> ESNEK OLMAK;
> BEDENİNİZİ SAĞLIKLI TUTMAK;
> YAPTIKLARINIZIN TÜM SORUMLULUĞUNU ALMAK;
>  EFORUNUZU "EN İYİSİ” İÇİN ORTAYA KOYMAK;
> İNSANOĞLUNUN YARARI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK;
> BELKİ DAHA GÜZEL, DAHA RAHATLATICI VE DAHA KEYİF 

VERİCİ OLABİLİR.



Giriş

"Ya üm itsizsin iz. Y a  da üm it sizsin iz. 
Ya çaresizsin iz. Y a  da çare sizsin iz."

BEHÇET NECATİGİL

"Kendi om zuna tırm an. 
Başka nasıl yükselebilirsin  ki?"

NIETZCHE

Hepimiz eşsiz ve tekiz; bununla birlikte hepimizin oıtak 
yanı, milyonlarca yıllık evrimden geçmiş, çok güçlü 
zihinlerimiz.

Neden Çok Güçlü Bir Zihin?
Milyonlarca yıl boyunca, güçlü, yani ortamına en iyi ayak 

uydurabilen gen kendini devam ettirdi ve halen de ettiriyor. 
Dolayısıyla, hepimizde, kendi gen ağacımıza ait milyonlarca 
yıllık tecrübe, hem de kendini hep koruyan ve ortama adap
te ederek devam ettiren tecrübe birikimi bulunuyor. Sizce 
bundan daha güçlü bir birikim olabilir mi?
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■ Hatta bu bir de şöyle ifade edilebilir: Hepimizin milyon
larca yıl uzunluğundaki gen ağacında, sayısını bilemeyeceği
miz kadar, kendine güvenen, güvenmeyen; liderlik vasıfları
nı taşıyan, taşımayan; iletişim becerileri olan, olmayan ya da 
başka zihinsel becerilere sahip olan, olmayan; insan vardır. 
Ve biz her birinin işe yarayan, ortama adapte olan güçlü özel
liklerini, her geçen zaman da kendini güçlendirmiş şekilleriy
le, taşıyoruz. Yani hepimiz ihtiyaç duyduğumuz her türlü 
kaynağa sahibiz.

Bir seminerim sırasında, bu konuyu anlatırken, şöyle bir 
soru sorulmuştu: “Bu dediğinize göre, benim gen ağacımda 
olması muhtemel bir siyah ırk geni hâlâ bende var mı, yani 
benim siyah çocuğum olabilir mi?” Buna cevap olarak ben de 
şunu söyledim: “Yukarıda söylediğim zihinsel özelikleri taşı
yan bililerinin, gen ağacımızda bulunması ihtimali çok yük
sek. Buna oranla daha düşük bir ihtimal olsa da, hepimizin 
gen ağacında bir siyah ırka ait genin bulunması ihtimali de 
var. Ama siyah bir geni, daha sonra siyah bir birleşme yaşa
mayarak, yani uzun zaman bunu kullanmayarak çekinik bı
rakmak neyse, zihinsel özellikleri kullanmamak, hayat akışı
mız dolayısıyla farkına dahi varmamak ve bunları çekinik du
rumda bırakmak da benzer bir şeydir. Ve nasıl tekrar bir si
yah birleşme yaşayarak, o süreç ve sonrası için ‘siyahlığı’ bas
kın hale getirmek mümkünse; çekinik durumdaki, farkında 
olmadığımız bir zihinsel özelliğimizi de, yeni bir öğrenme ya
şayarak ortaya çıkarmak, kullanır ve baskın hale getirmek 
mümkündür.”

Biliyorsunuz, zihnimiz bir buz dağı gibi. Farkında olma
dığımız aklımız, yani bilinç dışımız kocaman bir havuz gibi. 
Bilinçli, bilinçsiz aldığımız sayısız uyaranı hatta Darwin’den 
ya da Jung’un “kollektif bilinç dışı”söyleminden referansla 
milyonlarca yıldan gelen birikimi içinde taşıyor diyebiliriz.



G İ R İ Ş

Tüm bunlardan yola çıkarak diyorum ki, hepimiz, her tür
lü zihinsel beceriyi öğrenebiliriz. Örneğin, kimse için doğuştan 
özgüvensiz diyemeyiz. Hepimiz doğuşumuzda tüm bu kay
naklar zihnimizde var olarak doğuyoruz. Daha sonra zaman ve 
yaşadığımız her türlü öğrenme bizlerin becerilerini şekillendi
riyor. Her birimiz yaşadığımız bu öğrenmelerle kimi kaynakla
rımızı ortaya çıkarıyor ve kullanıyor hale geliyoruz; hatta bu 
kaynakları oıtaya koymak yönünden çok güçlü oluyoruz. Bu
nunla birlikte her birimiz kaynaklarımızın birçoğunu ise, yine 
yaşadığımız öğrenmelerle bastırıyor, kapatıyor ve hiç farkına 
varmayacağımız şekilde gömüyoruz. Bu bahsettiğimiz öğren
meleri, kimi zaman bilinçli olarak yaşadığımız öğrenmeler, ki
mi zaman duyduğumuz bir sözcük ya da cümle, kimi zaman 
gördüğümüz herhangi bir şey ve bunlar üzerine bilinçli ya da 
bilinç dışı oluşturduğumuz fikriyat, oluşturuyor. Kimi zaman 
ise korkularımız ya da tutkularımız... .

A  BİLİNÇ

ÖĞRENMEK

BİLİNÇDIŞI

KAYNAKLAR
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