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TEŞEKKÜR

Başta anneme, gece gündüz çalışıp didinerek, iğnenin ucuyla 
bizleri okuttuğu ve yetiştirdiği için. Sonra babama, doğallığı ve 
temizliği için. Arkadaşım Aydın’a, bu kitabı yazmam konusun
daki teşviki, metnin daha anlamlı oluşundaki vazgeçilmez 
katkıları ve genç yaşlarımızda Ataköy’deki o harika felsefe 
yürüyüşleri için. Kendimi tanımamı sağlayan ve yaşam serüveni
ni benimle paylaşan bütün insanlara.

Ve benim manevi öğretmenlerim: Mevlana, Erich Fromm, 
Ramtha, Moreno, Chopra, Yunus, Grof, Shakespeare, Reich, 
Jung, Maslovv, Capra, Shakti Gawin, Sorokin, Halil Cibran, 
Bergson, Spinoza, B. Ruhselman ve B. Dost’a.

Sevgili ruh eşim Işık’ı bulmamı sağlayan ve onunla birlikte 
tüm Türkiye’de hatta Avrupa’da seminerler verme hayalimi 
gerçekleştiren Kuantum Alam’na ve onun yaratıcısı olan 
Tann’ya şükranlarımla...

Başlangıçta yalnızdım. Şimdi yanımda sevgüi eşim, tatlı, neşe 
kaynağı kızım Âlâ Su, oğullarım Eren ve Volkan. Sadece bu 
kadar mı? Hayatlarına dokunduğum, hatırlamalarına aracı 
olduğum, yüzlerce yol arkadaşım var. Herkese teşekkürler...

Bu kitabın 15. baskısını yayma hazırlayan değerli yayıncım 
Ladybirds’ e teşekkürler...

Dokunduğu yere neşe ve anlayış getiren Laden’e, bize kattığı 
her şey için teşekkür...

Kuantum aüesinde ki tüm çalışanlara...
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SUNUŞ

Kuantum Düşünce Tekniği’nin ilk baskısından bu yana tam 
altı yıl geçti. O zaman birkaç kehanette bulunmuştum. Birincisi 
bu kitabın giderek artan bir ivmeyle sürekli satacağını 
söylemiştim yayıncıma, İkincisi Kuantum Tekniğinin herkesçe 
bilinen ve benimsenen bir model olacağını biliyordum.

İkisi de gerçekleşti. Şu anda gerçekten de tamamen bize özel, 
etkili ve sonuç veren KDT teknikleri uygulamaktayız.

Diğer bir kehanetim de bunun uluslararası bir düzeyde kabul 
gören bir metot olacağıydı. Gerçekten de bu kitabın yeni 
baskısının piyasaya çıkacağı aynı günlerde uluslar arası düzeyde 
otorite kabul edilen kişilerle aynı sahneyi paylaşacağım.

Nereden nereye?!

Sadece tutku ve inançla hedefe odaklanarak alınan sonuçlar 
bunlar.

Kitabı yazarken yaşadığım hayatla şimdi arasında dağlar 
kadar fark var şüphesiz.

Bu arada binlerce insanın hayatında KDT’nin yarattığı 
olağanüstü değişimler ve bunu görmek benim en büyük ödülüm.

Aynı zamanda her bir değişim öyküsü bana her seferinde şu 
gerçeği gösterdi; düşünceler yaratıcı güce sahiptir.

Sadece inançlarımızı, kabullenişlerimizi, beklentilerimizi 
derin düzeyde değiştirerek hayatımızda mucizevi sonuçlar elde 
ederiz.



Bu gerçek, artık güneşin varlığı, sıcaklığı kadar gerçek ve 
tartışmasız.

Bu kez bu yeni baskıda tüm pozitif düşünceye ve odaklan
manın gücüne inananları bir başka hayale davet ediyorum.

Güçsüzlüğe, mazeretler bulmaya, kurban psikolojisine prim 
vermeden ilerleyelim.

Kendi hayatımızın efendisi olduğumuz gerçeğine sadık 
kalarak, Tanrının kendi kutsal kitabında söylediği gibi 
yeryüzünde O’nun halifesi olduğumuzu hatırlayalım ve ona göre 
yaşayalım.

Türk olduğumuz için, bu topraklarda yaşadığımız için, sahip 
olduğumuz değerli geçmiş için gurur duyalım. .

Başımız dik, ileri bakalım. Umutla ve güvenle.

Rüzgarlar karşısında yalvarıp yakarmayalım.

Ben bir seminere başlarken hep şöyle söylerim;

Kabul ediyor musunuz? “ Hayata evet!” demeyi. Gerçekten 
bunu istiyorsanız bunu yaratabilirsiniz, emin olun.

O halde, HAYATA EVET!

Mutluluğa, huzura, bolluğa, berekete, aşka ve sevgiye EVET!

İstanbul, 2008
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önsöz

Bütün eski değerlerin yok olduğu ve yerine henüz yenilerinin 
konmadığı bu değişim çağında, insanın kendi güçlerinin farkına 
vardığı bir şafak vaktinde olduğumuzu belli belirsiz hissediyoruz.

Temcide, insanın dünyayı algılayış biçiminin kökten 
değişmekte olduğu bir dönem bu.

Kimileri buna ‘Yeni Çağ’ diyor, kimileri bir ‘Kaos Dönemi’. 
‘Yeni Dünya Düzeni’ kavramı ile dayatmacı bir yönlendirme ve 
eski düzenin yeniden yutturulması çabalan da sürmüyor değil.

Oysa dünya geri döndürülemez bir hiçimde kökten değişiyor.

Bütün bir uygerfak, artık kendine bir çeki düzen vermek 
zorunda. İnsanlık öyle bir noktaya geldi ki ya yaklaşımını 
değiştirecek ya da giderek büyüyen bir belirsizlik ve şiddet dal
gasıyla çözülüp dağılacak.

İnsanlığın dünyaya bakış biçimi zorlu bir sınavdan geçiyor. 
Doğa artık hep bildiğimiz düzeninden uzaklaşmış durumda. 
Olması gerekenler olmuyor, olmaması gerekenler oluyor.

Yağmur ormanlarının tahrip olması, hayvan türlerinin yok 
oluşu, asit yağmuru, sera etkisi ve toprak erozyonu ile doğa alarm 
veriyor.

Sanki ‘Kızılderili Şefin Kehaneti’ gerçekleşiyor.

Dünya, üzerinde yaşanabilir olma niteliğini yitiriyor.
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Sonu gelmeyen çatışmalar, toplumlar arasında yüzyıllardır 
devam eden kin ve çözümsüzlüğün artarak sürmesi, insanın 
yalnızlığı, soyutlanmışlığı ve umursamazlığı, derinleşen 
ekonomik kriz, işsizlik, istikrarsızlık, fuhuş, uyuşturucu ve 
silahlanma.

Bütün bunlar bir şeylerin yanlış gittiğinin açık bir göstergesi. 
Bir şeylere yanlış bir noktadan baktığımızın sinyalleri.

Aslında yapılması gereken kendini belli ediyor, bu sorunlara 
neden olan yaklaşımların değişmesi gerekiyor.

Ama birçok insan bunu kabul etmek istemiyor, direniyor, 
özellikle gücü ellerinde tutanlar, doğanın ve hayatin bu kendini 
var kılma refleksine kulaklarını tıkıyorlar.

Uygarlığımız karanlık bir kuşakta.

Diğer yandan, derinlerden gelen bir dalga, bu karanlığı 
hafiften yarmaya başladı bile.

Bu, bambaşka bir yaklaşımın ışığı, ekolojik, bütüncül ve 
insancıl yaklaşımın.

Dünyayı ve üzerinde yaşayan bütün türleri kardeş gibi gören 
bir görüş.

İnsanın kaderinin bütün insanlıkla ve doğayla bütünleştiği bir 
anlayış. Çıkarlarımızın ortak olduğunu fark eden bir bilgelik.

İnsanı ideolojinin, köhnemiş değerlerin karanlığından kurtar
mayı hedefleyen bir arayış eğilimi.

Bütün isimlerin ve etiketlerin ötesinde insana uygun gerçek
lerin arayışı.



Etik değerlerin, maddi kalkınmayla paralel sürmesi 
gerektiğine dair farkındalıklar yükseliyor bu parlayan ışığın için
den.

Çünkü başka türlü olacak gibi gözükmüyor.

Kuantum Düşünce Tekniği de bu Yeni Çağ’da fiziğin yeni 
tanımlarından, insana ve evrene dair yeni bilgilerden 
yararlanıyor.

İnsanın kendi kaderinin efendisi olduğu gerçeği yükseliyor, 
bütün ihtişamıyla.

Düşüncenin olağanüstü gücü, bununla ilgili arayışların art
masına yol aç*yor.

İnsanın olağanüstü potansiyellerini keşfettikçe geleceğe dair 
umutlarımız da artıyor.

‘Kişisel Gelişim’ kavramı, sanki ‘Yeni Çağuı Diqi’ gibi.

İnsanlar kendilerini yeniden, farklı bir gözle tanımak ve 
yaklaşan değişim dalgasına uyum göstermek arzusundalar.

Kuantum Düşünce Tekniği de, benzer bütün çalışmalar gibi, 
yeni dönemde insanın ihtiyacı olan desteği ona verebilmek üzere 
ortaya konulan çalışmalardan biridir.

İnsanın beyninden kendisini engelleyen düşünce molozları 
temizlendiğinde, büyük bir hızla değişmekte ve olağanüstü 
yaratıcı bir atılımla ileriye doğru hamle etmektedir.

Bütün bu yeni arayışlar, mutluluğun, başarının ve hazzın 
insanın doğal haklan olduğu gerçeğinden hareket eder.

10 Kuantum Düşünce Tekniği
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Sezgisel, mistik ve bütüncül bir görüş insanlığın şafağında 
hızla yükseliyor.

Bu yükselen Yeni Çağ’da Türkiye, sahip olduğu kültürel ve 
tarihi birikimleriyle öncü olmaya aday bir ülke konumunda.

Şu anda her ne kadar bunun tam tersi bir görüntü sergilemek
te olsa da, gelecek uygarlığın bütün altyapılarına Türkiye zaten 
sahip gözüküyor.

Laik bir ülke olması, demokrasi ile yönetilmesi, hem doğu, 
hem de batı kültürünü bütünleştirebilecek bir zemine sahip 
olması Türkiye’nin şansını arttırıyor.

Girişimci insan birikiminin çokluğu, bu ülke için büyük bir 
şans. Atatürk gibi bir dehanın biçimlendirdiği bu ülkede, gelecek 
mistik, bütüncül, etik ve bilimsel kalıpların hepsi için büyük 
umutlar besleyecek nedenler var.

Atatürk’ün: “Türk Milleti atînin (geleceğin) ufkunda yeni bir 
yıldız gibi doğacaktır” sözünün, kehanetten ziyade, bir saptama 
olduğunu düşünüyorum. Nitekim Atatürk ilave ediyor: “Şimdiye 
kadar tespitlerimde herhangi bir isabetsizliğe uğramadım. Bu 
sözlerin gerçekleştiği gün, milletimden ricam: BENÎ HATIR
LAYINIZ”.

Onu, bu öngörüsü gerçekleştiği için hatırlayacağımız gün 
gerçekten gelecektir.

Haziran 2002





13

KİŞİSEL BlR KRİZ 

FIRSATA DÖNÜŞÜNCE

1996 baharıydı. Tam bir bunalımın ortağındaydım. Eşimden 
ayrılmıştım, işsizdim, parasızdım ve hepsinden önemlisi kendimi 
başarısız, çaresiz ve yalnız hissediyordum. Ağlama nöbetleri 
geçiriyordum. Kaderime küsmüştüm, Tanrı’yı suçluyordum. 
Bütün bunlan hak etmek için ne yapmıştım? O benden ne isti
yordu? Niye bazı insanların hayatı bu kadar kolay ve rahat sü
rerken ben her şey için büyük mücadeleler veriyordum? 
NEDEN?

Oysa ben kendime çok emek vermiştim. Belki de bu soruyu 
sorması gereken en son insan ben olmalıydım. Yirmi yılımı 
felsefe, din, psikoloji, spiritüalizm konularında araştırma ve 
çalışmalarla geçirmiştim. Bununla da kalmamış, bu konularda 
dergilerde yazılar yazmakta, konuşmalar yapmaktaydım. Ben, 
birçok insanın hayatı için bir tur aydınlatma görevi görürken, 
kendim birdenbire karanlıkta çaresiz kalakalmıştım.

Çok değil, bir yıl sonra bu krizin hayatımın en büyük fırsatı 
olduğunu gördüm. Daha da fazlası, bu alacakaranlık kuşağına 
kendimi bizzat BEN, içsel olarak sokmuştum. Şimdilerde sıkça: 
"Acaba biraz daha sıkıntı çeksem, anlayışım, sezgilerim, gücüm 
daha mı çok artardı?" diye soruştururken yakalıyorum kendimi.
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O dönemde o kadar çok ağlayıp sızlandım, dövünüp ah ettim 
kİ, sesim kısıldı. Bıktım sonunda kendimden. Evet, gerçekten de 
kendimden sıkıldım! Daha doğrusu içimdeki çocuğu fark ettim. 
Sonra bir gün o ağlayıp şikayet eden mızmız çocuğun '‘Ben’ 
olmadığını hissettim. Ben, bütün bunların dışında bir şeydim. O 
günlerde -her nasılsa tam da o günlerde- elime geçen ‘Sen O’sun’ 
adlı kitapta Hintli bir bilge bu ayrımı açıklıyordu: “Siz, dünyasal 
kimliğinizin ötesine geçin. Olmadığınız şeylerle ifadelendirmeyi 
bırakın kendinizi. Olduğunuz şeyi bulmadıkça, huzura eremeye- 
ceksiniz” diyordu.

Sonunda şöyle bir karar verdim, neye mal olursa olsun, ben bu 
kimliğimden sıynlacaktım. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa 
yapacaktım.

Bu karar, yılların sıkıntılarının ezici acısına verilmiş bir tep
kiydi. Ve kesin bir karardı.

Sonra her şey çorap söküğü gibi çözülmeye başladı. Bir defter 
aldım ve oraya zihnimin röntgenini çıkarmaya başladım.

Bilinçaltımda beni engelleyen, sınırlayan, gerileten düşünce 
kalıplarım ve inanç programlarını bir bir bulup yazmaya koyul
dum. '

Ben mutlu, başarılı ve güçlü olmak istiyordum, ama çekirdek 
inançlarımın evrene gönderdiği mesajlar bunun tersiydi. Önemli 
ölsb, Kuantuûı Alam’na zihnimin gönderdiği derin düşüncelerdi.

Bunları değiştirmeden, göstereceğim bütün çabalar boşa 
gidiyor, nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım, sonun
da sanki belimden sıkıca bağlanmış bir lastik, beni geri çekiyor
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du.

Bu biliş haline gelince, süratle bir temizleme ve arındırma 
işlemine başladım. Yirmi yılda öğrendiklerimi artık şimdi tam 
hedefe yönlendirebilirdim: Kendi Gönlüme!

Bu kesin karar sanki evrenin bir yerinde ilgili yerlere ulaşmış 
gibi, hayatımda olayların hızı arttı. Hiç beklenmedik zamanlarda 
ve yerlerde ilginç rastlantılar gerçekleşti. Sanki arkamdan beni 
birileri itmeye başlamıştı.

Evet, melekler harekete geçmişti!

Bir yandan hiç olmadık aksilikler, zorluklar peş peşe üzerime 
geliyordu, bir yandan da mucizevi güzel rastlantılar.

Beş yıllık dönemin sonuna doğru, bir büyük iş kaybı, bir trafik 
kazası yaşadım. Altı yılda altı kez taşınmak gibi bir deneyim 
geçirdim. Beraber iş yaptığım insanlar tarafından dolandırıldım. 
Belirsizliği iliklerime kadar hissettim, ölümle burun buruna 
geldim, bağışlamayı ve bırakmayı öğrendim.

Sanki bütün birikmiş ‘Karmik Program’ üstüme boca 
edilmişti!

Şimdi fark ediyorum ki, aynı yıllarda bütün Türkiye benzer 
bir meydan okuma sürecine girmiş.

Birçok insan benim deneyimlerime benzer sınavlardan geçi
yordu.

Böyle olmasa, seminerler sırasında birbirimizi bu kadar anla
maz, aynı dili konuşmazdık.

O zamana kadar kalbimin derinliklerinde saklı tuttuğum ve
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nasıl olsa gerçekleşmez diye bir kenara bıraktığım hayallerimi 
tek tek yazdım, Bunlan Kuantum Düşünce Tekniği’ne göre 
sürekli kurguladım. D&ha sonraki beş yıl için belirlediğim tüm 
büyük hedefler gerçekleşti. Hem de bunlar o dönem benim ancak 
rüyalarımda göreceğim ve gerçekleşmesi ancak bir mucizeyle 
mümkün olabilecek şeylerdi.

Ve sonra, bunlara benzer nice mucizeler benim hayatımın 
gerçeği haline geldiler!

Böylece sistem mükemmel işlemiş oluyordu! önceki dönem
lerde, kontrolümün dışında oluşmuş olan olumsuz inanç kalıplan 
hayatımın gerçeği olmuşlardı. Şimdi ise, kendi oluşturduğum bi
linçli kurgulamalarla yeni düşüncelerim birer birer gerçek olu
yordu.

Evet, yasa buydu gerçekten: HER ŞEY DÜŞÜNCEDEN 
DOĞAR!

Ve ben, kendini arıtma, kendini gerçekleştirme hedefime 
ulaşma yolunda çalışmaya devam ediyorum.
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İLKELERİ

Birçok kişi düşündüğünü sanır, oysa belki de en korktukları 
şey, gerçek anlamda düşünmeye başlamaktır.

Düşünmenin bir sanat ve öğrenilebilir bir iş olduğu gerçeği 
günümüz dünyasmın öncü bireylerinin ve toplumlannm bi
lincinde oluşmaya başladı bile.

‘Her şey düşünceden doğar’ yasası, bizi doğal olarak 
Kuantum Düşünce Tekniği’nin diğer temel ilkelerinden de söz 
etmeye götürecektir. Bu ilkeler bir bakıma Kuantum Düşünce 
Tekniği’nin üzerine oturduğu zemindir.

1- ÎNSAN ÇOK KATLI VE ÇOK BOYUTLU BÎR 
VARLIKTIR

İnsan bilinci; çok katlı ve çok boyutlu bir yapı gösterir.

Günlük bilincimizden derinlere inildiğinde, Bilinçaltı, Öz 
Bilinç, Ortak Bilinç ve bütün bu katmanların içinde yüzdüğü 
Evrensel Büinç karşımıza çıkar.

Total İnsan, $ym anda bütün bu katmanların gücünü ifade 
eder.



Aynı anda hem eksiksiz, hem kusurlu, hem tek ve yalıtılmış, 
hem çok ve bütünleşmiş bir alanı içine alır.

Total însan bu gerçeği bilen, bunu yaşayan, hem de bütün bi
linç katmanlarını yerinde ve birbirieriyte uyumlu olarak kullanan 
insandır.

2- İNSAN ÖZ OLARAK MÜKEMMEL VE TAMDIR

însan kapasite ve öz olarak tam ve mükemmeldir. Her türlü 
yapıcı ve yaratıcı nitelik, bu özün içinde saklı biçimde bulunur.

Özgürlük ve saygıya dayalı uygun koşullar yaratıldığında öz 
kendini belli etmeye ve bütün ihtişamıyla açılmaya başlar.

Bu yüzden kişisel değişimin ve gelişimin temel şartı, bu 
gerçeğin fark edilmesidir.

özün potansiyelini açmayı hedeflemeyen bir yaklaşım, 
başarısız olmaya mahkumdur.

3- HER ŞEY DÜŞÜNCEDEN DOĞAR

Düşünce, kainatın ana maddesidir. Her bir gerçeklik, 
‘Boşluğun Ana Rahmi’ni şekillendiren bir düşünceden oluşur.

Bu sebeple insan kendi hayatım, bilerek ya da bilmeyerek 
yaydığı düşüncelerle şekillendirir.

Düşünce, söz, imge, tavır ve semboller gibi çeşitli boyutlarda 
ifadesini bulur.

insanın en' büyük gücü de bunlardır.
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