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Redaksiyon aşamasında beni yine yalnız bırakmayan ve son an
da işlerini kenara bırakıp yardımıma koşan sevgili Şemsettin 

Terlan,

Bilgisayara kaydettiğimiz onlarca saatlik seslerimizi tek tek de

şifre eden sevgili İrmak Eker, Çağla Eker, Derya Ayyıldız ve  Tuğ- 
çe Sabaz,

Sorulan ile her zaman bizleri ayakta tutan, kendimizi geliştirme
mize yardım eden Ayra Şehri vatandaşları,

Bizleri adam yerine koyup sorularını gönderen binlerce okuyu
cumuz,

Hepinize sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu yolculuk daha da ke
yifli bir hal alıyor. İyiki varsınız.

Öptük valla 

Aykut & Esra 

Kediler ve Evren



SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Kitabımızın yazılım aşamasında yine onlarca kişinin emeği geç

ti. Onlarsız bu kitap hiçbir şekilde bu kadar keyifli, bu kadar ha

rika bir enerji ile yazılamazdı.

Artık ailemizin demirbaşı haline gelen, her ne şekilde işletirsek 

-anında düşen, dünya tatlısı, canımız, Dharma yayınlarının sahi

bi Namık Kemal Atalay,

Her an bizimle olup, güzel fikirleri, cıvıl cıvıl enerjisi ile bizleri 

hep canlı tutan menejerimiz ve basın danışmanımız, dostumuz 

Özlem Oğuz,

Her türlü yükümüzü sırtlanan, nazımızı çeken, bize hayatı daha 

kolay bir hale getiren ve  minik bir kelebek gibi ortalıkta dolaşan, 

onun izni olmadan bir şey yaptığımızda fırça yediğimiz sevgili 

asistanımız-patronumuz Merve Çebi,

Websitemizin teknoloji bakanı, ekibimizin çok değerli parçası, sizle- 

re sanal alemde ulaşmamızı sağlayan sevgili dostumuz Can Sözeri,

Muhteşem ötesi çizimleri ve kapak tasarımı ile kitaba ayrı bir 

ruh katan, birlikte çizgi roman yapmaya en kısa zamanda başla

yacağımız sevgili Kerem Hünal,



ÖNSÖZ

Önceki kitaplarımı okuyanlar hatırlayacaktır, hiç dilimden dü- 

şüremedigim ve  hikâyelerimde her zaman var olan bir eşim 

var; Esra. Bugüne kadar hikâyeleri hep benden dinlediniz iyi 

güzel ama birçoğunuz onunla bire bir satırlar arasında tanış

madı.

İşte şimdi bu tanışma gerçekleşecek.

Esra ile birlikte bir kitap yazma fikri ilk olarak 2010 yılında work- 

shopları birlikte yapmaya başladığımızda ortaya çıktı. O güne 
kadar hem Esra hem de ben ayrı ayrı çalışıyorduk. Birlikte ilk 

vvorkshopumuzu "korka korka”  verdikten sonra gördük ki, so

rulara yaklaşımımız hatta bazı yerlerde var olan fikir ayrılıkları

mız çalışmayı kötü yönde etkilemiyor AKSİNE çok daha renkli 

ve  güzel bir hale gelmesini sağlıyordu. Bu sayede, çalışmaları

mıza katılanlar hem bir tek DOĞRU olmadığını daha net görebi

liyor hem de farklı enerjilerin nasıl farklı yaklaşımları olabilece

ğini deneyimliyorlardı.

Zaman içinde "biz bu sorulan bir kitap olarak toparlamak ve 
böylece insanlar çalışmalarımıza katılamasa bile sorulan soru
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larda belki kendi takıldıkları yerleri görebilir ve bununla ilgili ça

lışmaya başlayabilirler” diye düşündük.

Binlerce soru geldi sizlerden sağ olun var olun. İçlerinden elbet

te bir seçim yapmamız gerekiyordu. Sonra, acaba konulara göre 
sıralasak mı, soruları farklı bölümlere ayırsak mı gibi bir sürü 
düşünce geçti kafamızdan. Sonunda bu işi EVRENE bırakmaya 
karar verdik. Biz içimizden geldiği gibi yazalım hiç kaygı gütme
den arka arkaya koyalım, Evren EN UYGUN şekilde bizim için 
yerleştirmiştir bunları zaten dedik ve geçtik mikrofonun başına 
başladık cevaplamaya.

Bir seminerimizden önce, birisi telefon edip soru sormuş °Ee 
şimdi soru-cevap yapıyorsunuz AMA ya salonda daha bu işlere 
yeni başlayan ve çok aptalca sorular soranlar olursa?”

Cevabımız çok basitti:

Eğer o soruyu soran ile AYNİ salondaysan o soru SANA DA AİT
TİR. Beğen ya da beğenme...

Sizlerden küçük bir ricamız var;

Bir soruyu okuduğunuzda lütfen “’Aa ayol bu soru benle hiç il
gili değil ki”  diyerek atlamayın. Eğer o sayfaya geldiyseniz o so
ru size ve siz o soruya bakıyorsanız 0  SORU SİZE DE AİTTİR! 
çünkü çekim yasası her saniye iş başında şekerler.

Belki o an anlayamayabilirsiniz. Belki soru cidden sizinle hiç il
gili değil AMA cevabı belki tamamen sizin için yazıldı. Belki o 
cevaptan yola çıkarak siz kendi cevabınızı veya sorudan yola çı

karak kendi sorunuzu bulacaksınız. Lütfen önden yargılamayın. 

Bazen aynı örneği iki ayn soruda bile vermiş olabiliriz. Bu da 
demektir ki, O örnek İKİ SORUYA BİRDEN AİT.
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Gelin yine satırlar arasında siz bizim hayatımızın misafiri olun 

biz de sizin. Kayın şöyle biraz, Esra’ya da bi yer açın bakim. Gel 
Esroşum sen de otur şöyle ve sohbetimize başlayalım.

Öptük valla. 

Aykut Oğut



Her şey başlangıçta sadece 
DURUMDUR.

Aynı durum yeterince tekrarlanırsa 
SORUN,

Aynı sorun yeterince tekrarlanırsa 
KAOS olur.
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BİR AŞSAM KARŞIKİ DAĞLAR YIKILIR

Sahip olmadığım bir şeyi sahip olmuşum gibi düşündüğüm  
zaman içimden bir ses “öyle bir şey yok, bu istediğin olma
yacak,” deyip duruyor. Hemen aklımdan atmaya çalışıp 
yazmaya devam ediyorum. Sonra tekrar okuyorum fakat yi
ne aklıma bu düşünceler geliyor. Bunu nasıl aşabilirim?

İsimsiz

Esra - Kitabımızın adından da anlayacağınız gibi, egoyu kötü bir 
tarafımız gibi düşünmemek son derece önemli. Ego Latincede 

BEN demek. Hepimiz evrenin bireysel halleri olarak çok güçlü 
yaratıcılar olduğumuza göre, ben şuyum, ben buyum, ben şöy- 

leyim, ben böyleyım dediğinizde:
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Ben

Noktalı kısımlara ne koyuyorsanız, ego, sadık bir asistan olarak 

ya da bir asker gibi bu kararı bizim için koruyor. Bu kararın ko

runması durumuna biz “A kutusu,” diyoruz ve çekim yasası ne
deniyle bu kutunun içinde aldığımız bütün kararlar hayatımız 

da “gerçeklik” olarak kendini göstermek zorunda.

Biz, yeni seçimler yapıp, yeni bir gerçeklik yaşamaya karar ve
rip “B kutusu,” dediğimiz bir sonraki noktaya gitmek isterken, 
egomuzun ÖLÜP yeni gerçekliğe DOĞMASI gerekiyor.

Şimdi size şunu sormak istiyorum: Birisi kafanıza bir silah daya- 
sa ve sizi ölümle tehdit etse ne yaparsınız? Korkarsınız, endişe 

duyarsınız ve ölmemek için ne gerekiyorsa yaparsınız.

Aynı şekilde ego da -kendinizi tanımlama haliniz de- hayatta 
kalmak için siz ne zaman bir B kutsusuna geçme ya da bir şey
leri değişürme kararında olsanız, aynı şekilde ölme tehdidi için
de olduğu için size her türlü korkuyu basacak. Biz buna egonun 
doğal direnci diyoruz.

Çoğu zaman biz egoyu ve egonun doğal direncini anlamadığımız 
için, egonun hikâyelerine inanıp o kutunun dışında duran her 
şeye ulaşılamayacak şeyler -yani hayal olarak- görüyoruz. Bu 
ilişkiyi anladığımız zaman “Bir dakika yaa ben ego değilim. 
Egom benim bir parçam ama ben egodan çok daha öte bir var
lığım,” diyebiliyoruz. O zaman da egomuzu eğiten kişi haline ge
lebiliyoruz.

-  Gerçek özümüz SONSUZ bir varlık.
-  Gerçek özümüz SINIRSIZ bir varlık.
-  Gerçek özümüz için HERŞEY mümkün.

“Ben beceremem, ben yapamam, ben olamam” gibi cümlelerin
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hepsi sadece kendimizi inandırdığımız ÖZ YALANLAR.

Bizi sınırlandırıcı hikâyeleri yalan olarak, bir illüzyon olarak gör

meye başlarsak, Egomuzu sanki beş yaşındaki bir çocuğu eğiti- 

yormuş gibi, daha kapsamlı olması için eğitebiliriz.

Bir şeyi aşmana ya da kurtulmana gerek yok. Sadece bakış açı

nı değiştir. Egoyu, egonun doğal direncini SEN bir yanlışlık ve 

bir hata olarak görüyorsun. Hâlbuki tam olması gereken şey olu

yor.

Ego eğer korkmaya ve seni korkutmaya başlamışsa, bu bize de

ğişim yolunda gerçek bir varoluş seçimi yaptığını gösteriyor. 
Yani kendi hedefin adına harika bir yoldasın aslında.

Aykut - Ego muhteşem bir şey. Başkalarının ne dediği umurum
da değil. Lütfen bir an önce şu “egosu şişmiş, egosu yüksek” gi

bi ifadeleri çıkartın sözlüklerinizden. Hepimizin egosu yüksek, 

hepimizin egosu şişmiş! Siz egoyu sadece negatif gördüğünüz 
için bu size batıyor.

Egoyu ikna etmek zorundasınız. Tekrar söylüyorum; ikna etmek 
ZORUNDASINIZZZ!

Şu noktaya hepinizin dikkatini çekmek istiyorum: “Ben hemen  

aklımdan atmaya çalışıp yazmaya devam ediyorum fa
kat aklıma bu düşünceler yine geliyor.” Senin burada 

yaptığın egoyu “güya” dinlememek. Egoyu dinlemediğini zanne

diyorsun fakat sen dinlesen de dinlemesen de ego her dakika 

çalışıyor.

Egonun ikna edilmesi ile ilgili yeni bir teknik vereceğim ama ön
ce egoyu dinlemekle ilgili kısmı ele alalım: Eğer sizin 7-8 yaşla
rında bir çocuğunuz varsa ne güzel; yoksa eminim etrafınızda,
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kardeşinizin çocuğu, komşunuzun çocuğu, onun bunu çocuğu 
falcın mutlaka vardır bir çocuk. Siz büyükler masada oturmuş 
sohbet ediyorsunuz. Doğal olarak çocuğun canı sıkılıp konuş

maya, dikkatinizi çekmeye çalışacak. Şimdi gelin bir iki farklı 

davranış biçimine bakalım:

1 -  Eğer çocuğu dinlemez ya da umursamazsanız ne olacak? (En 

çok bunu yapan ailelere hayranım çünkü yan masada oturan 
bizlerin beyni ...kiliyor.)

Muhtemelen çocuk bir süre sonra sesini yükseltmeye, hatta hır
çınlaşmaya, dikkat çekmek için yaptıklarının dozunu arttırmaya 

başlayacak.

2 -  Dönüp çocuğa bir tokat patlatırsanız ne olacak?

Ya var gücü ile ağlamaya başlayacak ya da o an susacak ama 
sonra burnunuzdan fitil fitil getirecek bunu, işte sîzlerin egonu
za yaptığı da aynen bunlar.

Hâlbuki söyle bir yaklaşım gösterirseniz çocuğa:

-  Ne oldu bitanem? Canın mı sıkıldı? Bir şey mi istiyorsun? Bak 

şimdi teyzelerle sohbet ediyoruz. Birazdan kalkacağız ve  o za
man da sen ne istersen onu yapabiliriz.

deseniz, durumu SORUN haline gelmeden önce halledebilirsi
niz. Aynı şeyi egonuzla da yapmanız gerekiyor.

Bakın size çok keyifli bir teknik vereyim. Belki bu şekilde ego
nuzu ikna etmeniz ve içinizde bulunan o güya NEGATÎF sesi de

ğiştirmeniz kolaylaşır:

Bir mahkeme sahnesi düşünün. Ama lütfen komedi filmlerinden
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bir mahkeme olsun. Öyle çok ciddi ve ağır olmasın vizyonunuz. 

Mahkemede üç karakter görüyoruz. Savcı, savunma avukatı ve 

hâkim. Bu egzersizde:

SAVCI»  Ego

SAVUNMA AVUKATI = Siz

HÂKİM -  Kimin haklı olduğuna karar verecek yetkili olsun.

Savcı (ego ) bir iddia ile mahkemeye başlıyor.

Savcı -  Sayın hâkim; gördüğünüz şahıs (siz) istediği şeyi el
de edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Hakkı olsa bile becere
mez zaten.

Şimdi savunma avukatı (Siz) şöyle bir cevap verirseniz ne olur?

Avukat (siz) - Bana ne bana ne dinlemiyorum... Çekil git pis 
savcı, negatif savcı. Ben pozitif düşünüyorum o yüzden 
olacak.

O kadar. Bütün savunmanız bu. DAVAYI KAYBEDERSİNİZ! Pe
ki, şöyle bir cevap verirseniz ne olur?

Avukat (siz) -  Yaa ne gıcıksın yaa... Bi sus ya... Bi rahat ver 

yaa... Çarpcam elimin tersiyle yaa. Off yaa... Offf yaaa...

Davayı yine kaybedeceksiniz. Peki, şöyle bir cevap verirseniz 
ne olur?

Avukat (siz) -  Ya müdür olur ya niye olmasın. Allah büyük. 
Olur mu olur, sen napcan ya, bi bırak yaaa.

Davayı yine kaybedeceksiniz NEDEN?
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Çünkü HAKİM sadece DELİLLERE bakarak karar verecek. İnat
la, çemkirmeyle, sidik yarıştırarak bu işi beceremezsiniz.

-  İlk savunmanızda “kafanızdan atmaya çalışünız.”

-  İkinci savunmanızda “çemkirdiniz, sinir yaptınız.”
-  Üçüncü savunmanızda ise olur-olmaz oyununa girdiniz. Yani 
sidik yarıştırmaya başladınız.

Esas yapmanız gereken DELİL TOPLAMAK. Gerçek ve elle tutu
lur deliller. Kendi hayatınızdan veya başkalarının hayatından, 
İŞİNİZE YARAYACAK deliller. Bu örnekte savcı BECEREMEZ id
diasıyla geldiğine göre, sizin becerebildiğinize dair deliller bul
manız gerek. İlk başta çok kolay olmayabilir, kabul ediyorum. 
Çünkü hayatınızın bir kısmını, BECEREMİYORUM, diye geçirdi

ğiniz için gerçekten beceremediğiniz olaylar mutlaka yaratmışsı- 
nızdır. Oturun ve becerebildiğiniz olayları hatırlayın. Küçük şey
ler bile olsa. Ben bu soruyu soranın yerinde olsam hemen şöy
le bir cümle ile başlardım:

-  Binlerce soru arasında kendi sorumu bu kitaba sokmayı BE
CERDİM.

-  Belki geçen hafta bir sınavı geçtiniz, BU BİR BECERİDİR.
-  Belki arkadaşınıza e-mailini nasıl kullanacağını öğrettiniz, BU 
BİR BECERİDİR.

Burada hemen kitaba ara verip ŞU AN başımızdan geçen bir 
olayı paylaşacağım »izlerle çünkü tam anlatmak istediği
miz olayı yaşadık.

Sizlere çok farklı BECERME örnekleri vermek için düşünürken, 
asistanımız Merve geldi yanıma. Hemen ona şu soruyu sordum:

-  Merve, bugün becerdiğin bir şeyi söyle bana!
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