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FARKINDALIK_________
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Bilim dünyasının en kafa karıştırıcı konularından bir tanesi olan kuantum evrenine hoş geldiniz. 

Bildiğimiz hiçbir formül ve kuralın işlemediği, yeni şeyler öğrendiğimizi sandığımız her yeni buluşta

aslında daha fazla soru işaretinin belirdiği akıl almaz bir alan kuantum fiziği. Geçtiğimiz günlerde

verilen Nobel ödülleri, bu doğan sorulara bir yenisini daha ekledi. 

Nedir bu Kuantum Dolanıklık?

Yazımızda bu soruyu yanıtlamaktan ziyade kuantum evreninin karmaşık düzenine bir kapı aralamaya 

ve ona nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağız. İşin fiziksel boyutuyla ilgilenenler için 

elbette ki açıklamalarımız olacak fakat fiziksel açıklamaların yanı sıra evren algımıza daha çok hitap 

ettiği için bu kısma değineceğiz. Kuantum kelimesinden kısaca bahsetmek gerekirse atom altı 

dünyada çalışan fizik kanunlarının bütününe kuantum fiziği veya kuantum mekaniği adı veriliyor. 

Çünkü fizik, atom altı düzeyde günlük hayatımızdaki gibi işlemiyor. Haliyle kuantum fiziğinde günlük 

hayattan örnekler ve insani yaklaşımlarla yapılan sınırlandırmalar işe yaramıyor.

Bilimsel bir konunun içinde ne kadar formül varsa o kadar önemli ve karmaşık bir konuymuş gibi 

geliyor insana. Elbette ki sayfalarca süren denklemlerle çözülen ifadelere zor denebilir ama her 

zaman böyle olması gerekmiyor. Tıpkı tüm dünyanın bildiği E=m.c2 denkleminde olduğu 

gibi. Einstein bu eşitliği uzun sayfalar ve günler harcayarak çözmüş olsa da ortaya çıkan sonuç o 

kadar da karmaşık değil. İşin özünde bir şeyin sade ve anlaşılır olması için özümsenmesi gerekiyor. 

Gelmek istediğimiz nokta da bu. Kuantum Dolanıklık konusuna girmeden önce onu özümsemek ve 

nasıl anlatılacağını anlatmak.

Bundan yüzlerce yıl öncesinde insanlar 5 tane gezegenin varlığını, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve 

en azından bir boğanın boynuzları üzerinde olmadığını biliyorlardı. Bildiklerini de bugün herhangi 

bir kırtasiyeden temin edebileceğiniz temel malzemeleri doğru şekilde kullanarak ve hesaplamalar 

yaparak elde ediyorlardı. Örneğin Dünya’nın yarıçapı veya Güneş’in bizden uzaklığı gibi. Günümüzde 

ise modern deneyleri gerçekleştirebilmek için devletler boyutunda bütçelere ve süper hızlı 

bilgisayarlara ihtiyaç var. Kısacası bilgi, son yüzyılda olağanüstü hızla arttı ve işleyebilmek için, 

hazmetmek için zaman gerekiyor. Günde birkaç kitap okuyabilen birisinin önüne binlerce kitabı 

yığmak gibi bir şey bu.

Bildiğimiz anlamdaki evrenin %70’ine yakını karanlık enerji adı verilen ve neredeyse hiçbir fikrimizin 

olmadığı bir şeyden oluşuyor. %25 kadarı ise karanlık madde adı verilen bir başka bilinmez. Tüm 

evrenin yalnızca %5’i kadarı bizim gözümüzle görüp elimizle tutabildiğimiz ve adına madde dediğimiz 

olgudan ibaret. Atom seviyesinden kozmik mesafelere kadar bilmediğimiz çok fazla soru var. Atom 

altı parçacıkların var olduğu bile aşağı yukarı son 100 yıldır bilinen bir durum. Görüntüleme 

teknolojileri henüz çok yeni ve atomları gözümüzle göremiyoruz, yalnızca algılayıcı adını verdiğimiz 

aletlerle algılıyoruz.
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Albert Einstein'ın ünlü enerji denklemi

1900’lü yılların başında çalışmalar yapan bilim insanlarına da aynısı oluyor. Dünya’nın farklı 

yerlerinde bağımsız olarak fiziğin çeşitli alanlarında çalışma yapan insanlar, bilgi paylaşımında 

bulunuyorlar. Birisi henüz daha bir konuyu kavrayamamışken diğeri kesinliğini ortaya koyuyor. Bilgi 

dağı hızla büyüyor ama ilerlemek için üzerine yollar inşa edilemiyor. Einstein bile çıkardığı bir yayının 

ardından kendisinin hata yaptığını dile getiren bir başka yayın çıkartıyor. Tüm bunlar olup biterken 

yetmezmiş gibi “kuantum” adı verilen bir olgu tozu dumana katmaya geliyor.

Young Deneyi

1800’lü yıllarda yapılan bir deneyi fizikçiler tekrar yapmaya karar veriyor. Young Deneyi adı verilen 

bu deneyin orijinalinde ışık, iki ince yarıktan geçirilerek arka fondaki perdede 

bırakacağı iz inceleniyor. Tıpkı su dalgalarında olduğu gibi bir desen ortaya çıkınca ışığın dalga 

özelliği ispatlanmış oluyor. Bu deneyi kuantum fiziği kapsamında 1961 yılında Clauss Jönsson, 

parçacık olduğu düşünülen elektron ile tekrar yapmak istiyor. İnce tek yarıktan geçen elektronlar 

perdede dalga değil de tek bir düz çizgi oluşturuyor.

Bu noktaya kadar normal olan deney, elektronlar ince iki yarıktan geçince ilginçleşiyor. Beklenti tek 

yarıktan geçince tek çizgi izi bırakan elektronların çift yarıktan geçince çift çizgi izi bırakması, ama 

dalga izi bırakıyor. Dahası bu deney eğer bir algılayıcı ile izlenirse o zaman dalga şekli değil iki 

çizgi görülüyor.

Gözlemcinin varlığı ile değişen bu durum kuantum mekaniğinin doğasını anlatıyor. Ölçüm Problemi 

adı verilen bu olgu, bir deneyi izleyen canlı bir göz veya algılayıcı olması durumunda, sonucunun 

değişmesini ifade ediyor. Elektronlar izlendiğini mi biliyor diye düşünebilirsiniz. Fizikçiler de doğal 

olarak bu soruyu soruyorlar. Eğer bilinç sahibi elektronlar olmadığını biliyorsak o zaman bu nasıl 

oluyor? Sorular sorulmaya başlansa da cevapların alınması için evren acele etmiyor.

Kuantum Dolanıklık veya Kuantum Dolaşıklığı benzer şekilde 20. yüzyılın başlarında aynı soruları 

sormaya başlayan bilim insanları tarafından çalışılıyor. Albert Einstein ve arkadaşları Boris 

Podolsky ve Nathan Rosen kısaca EPR olarak bilinen bu üçlü, kuantum düzeyinde elektronlar 

arasındaki bağlantının nasıl olabileceğini tartışıyorlar. Bununla birlikte EPR Paradoksu ortaya çıkıyor. 

Araştırdıkları konu temelde şu şekilde; bir dönme yönü olan elektron çiftlerinden bir tanesi yukarı 

yönlü dönüş yaptığında çifti olan diğer elektron aşağı yönlü dönüş yapıyor. Burada 

bahsettiğimiz dönüş yani spin olayı elektron taneciklerinin bilinen bir hareketi.

Elektronların atom etrafındaki belirli seviyelerde dolandığını biliyoruz. Bu dönüş olayını ise her bir 

elektronun öz hareketi olarak düşünebiliriz..
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Sonuçta temel olarak Kuantum Dolanıklık, bu elektron hareketinin tüm uzaklıktan, zamandan ve 

mekândan bağımsız olarak, birisi ne yapıyorsa diğer çiftinin de aynı şeyi nasıl yaptığını ortaya 

çıkartmaya yönelik bir araştırma. Çiftler arasında gerçekleşen bu bilgi aktarımının nasıl olduğu 

sorulan asıl büyük soru.

John Stewart Bell

Einstein ve arkadaşları EPR grubu, elektronların, birbirleri arasındaki bu iletişimi, bizim 

öngöremediğimiz veya anlayamadığımız bir kuantumsal değişken sayesinde gerçekleştiğini 

savunuyorlar. Ayrıca bu bilgi aktarımı, elektronların çok uzak yerlerde olması durumunda bile devam 

ediyor. Bu imkânsız olmalı diye düşünülüyor. 1964'te John Bell, Einstein’ı haklı çıkartmak için bir 

deney tasarlıyor. Fakat amacına ulaşamıyor yani bahsettikleri o değişkeni bulamıyor. Yalnızca Bell 

değil, bugüne kadar birçok fizikçi bu konuda çalışmalar yapıyor. Kimisi o değişkeni ararken kimisi 

değişken olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Evrenin çok uzak yerlerinden gelen gama ışınları dahi 

inceleniyor.

2022 Nobel Fizik Ödülü sahipleri John F. Clauser, Anton Zeilinger ve Alain Aspect

Sonuç olarak 4 Ekim 2022’de Kuantum Dolanıklığı ispatlanıyor. Elektronlar arasında gerçekten başka 

bir matematiksel veya fiziksel değişkene ihtiyaç duymadan, bu bilginin aktarıldığını ispatlayan Alain 

Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger oluyor ve 2022 Nobel Fizik Ödülü’nü almaya hak 

kazanıyorlar. Elbette arkalarında onları bu başarıya götüren sayısız isim ile birlikte. Fakat başta da 

bahsettiğimiz gibi bu olayın ispatlanması bir sonuç değil yalnızca bir başlangıç. Çünkü bir 

olayın varlığı ispatlandı, nasıl gerçekleştiği değil.

Bu olayın sonrasında “Einstein yanıldı” gibi birtakım yorumlar duyabilirsiniz. Bunun sebebi öncelikle 

Einstein ve arkadaşları, bu olayın gerçekleşmesini mümkün kılan bir değişken olduğuna gerçekten 

inanıyorlardı ama olmadığı ortaya çıktı. Fakat bundan daha farklı bir yanılgıya daha işaret 

ediliyor. Işık hızı. Evrende bilinen en hızlı şeyin ışık olduğunu ve bu hızın üzerine çıkılamayacağını 

ifade eden Einstein, bilginin “hız” ile yayıldığını düşünen insanlar tarafından hatalı olarak atfediliyor. 

Kuantum gibi henüz daha dün anlamaya başladığımız bir olguda, insanın tüm hayal gücünü ve 

beyninin tüm nöronlarını zorlayan bu konuda bundan daha insani bir yaklaşım olamazdı. Hız, bizim 

uçakla veya arabayla hatta roketle bir yerden bir yere yol almamız durumunda ele aldığımız bir 

kavram. Kuantum neden bir hıza ihtiyaç duysun ki? Unutmamak gerekir ki tüm sınırlarını zorlayarak 

ve elindeki imkanları kullanarak yüksek bir bina yapan mimar “en yüksek binayı ben yaptım, daha 

yüksek yapılamaz” diyecektir. Sonrasında imkanların çevresel koşullar sayesinde artmasıyla daha 

yüksek binayı yapan bir başka mimar “ben daha yüksek yaptım ve kazandım” diyecektir. 

Halbuki kazanan ilk binayı yapandır. Çünkü sonrasında zorlanması için insanlara 

bir sınır vermiştir. Einstein da tıpkı bu mimar gibi fizik algımızda sınırlar çizdi çünkü imkânları 

bunlardı. Hiç düşündünüz mü, CERN’deki parçacık hızlandırıcısı Einstein’ın elinde olsaydı neler 

yapardı?
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Güneş sisteminin merkezi “Dünya değildir” diyenlerin engizisyon mahkemelerinde yargılandığı 

dönemlerden Mars gezegenine yolculuk hazırlığına giriştiğimiz yıllara geldik. Bu pozitif gelişme aklını 

başkalarının himayesine köle etmemiş, çabaları sonucu ulaştıkları bilimsel gerçeği söylemekte 

zorlansa bile kabul etmiş zihinler sayesinde gerçekleşti.

Evrende yalnız mıyız? Eğer yalnızsak bu, dünya gezegenine verilmiş bir ayrıcalık mı? Ya yalnız 

değilsek? Galaksimize komşu veya galaksimizden daha uzakta olan başka galaksilerde güneşe benzer 

bir yıldız etrafında kümelenmiş gezgin kürelerin üzerinde yaşayan başka canlılar var mı? Varsa neden 

iletişim kurmuyoruz ya da kuramıyoruz? 

Evrende yalnız olma ihtimalimizin derecesi sayısal bir değer taşımaktan çok bir düşünce ve bilinç 

sonucudur. Öğrendikçe gelişen bilincimiz nasıl ki olayları her defasında daha derin ve detaylı 

anlamlandırıyorsa öğrendikçe, bildikçe ve deneyimledikçe kendimizi, yaşamımızı, yaşamdaki 

yerimizi, yaşamımıza eşlik eden canlı veya cansız her şeyi ve inanışlarımızı daha farklı 

anlamlandıracağız. Öğrenilmiş, ezberletilmiş veya kopya edilmiş bir inanış ile altında yatan gerçeğin 

ne olduğu tartışılarak inanılmış bir gerçeğin arasında keskin ve güçlü farklar vardır. Öğrenilmiş ya da 

ezberletilmiş bir inanış hava ile şişirilmiş bir balona benzer. Çevresel faktörlerden etkilenir. Sıcaklık 

değişimlerinde şekil değiştirir, esen rüzgârda yönünü kaybeder ve patlayıp heybetini kaybetmesi için 

bir çalılığa dokunması yeter. Ancak içini bilgi, araştırma, gözlem ve mukayese ile doldurduğumuz bir 

inanış topraktan yapılmış ve kızgın güneş altında içindeki tüm nem buharlaştırılıp kurutulmuş bir 

toprak parçasına benzetilebilir ki böyle güçlendirilmiş bir inanış ancak bir yağmur altında çözülebilir 

ve ulaşacağı durum yine kendi özüdür, çamurudur. 

Bugün dünya gezegeninde yaşayan insanları en temel hali ile inanış ilkesine göre ayırmak istersek 

elimizde iki gurup vardır. Bir de ruhsal olarak bu iki gurup arasında kalmış toplumsal baskılar altında 

ezilmemek için fark ettiği çelişkiyi dile getiremeyen insanların oluşturduğu gizli üçüncü bir grup 

bulunur. Bu gruptakiler, yaşadıkları aile ve içinde bulundukları sosyal çevrelerde fikri huzursuzluk 

yaratmamak için sessiz kalmayı tercih ederler. Düşüncelerini hissettirdiklerinde ise üzerlerine 

yapıştırılacak yaftalar hali hazırda mevcuttur. Yaşadıkları çelişkiyi saklayabildikleri ölçüde ritüellere 

katılıp herkes gibi davranarak yaşamlarına devam ederler. 

Şimdiki bilinç seviyemizle de olsa evrende yalnız olup olmadığımızın cevabını verebilecek potansiyele 

sahip grup bunlardan hangisi olacaktır, bilmiyoruz. Bu satırları yazarken, aynı karmaşayı yaşayan 

evrenin başka bir köşesinde aynı soruları soran, bizden daha çok ya da daha az gelişmiş bir canlı 

türünün olup olmadığı fikri uyanıyor içimde. Zira bu fikri destekleyen en büyük düşünce ise evrenin 

milyarlarca yıldızdan oluşup da sadece adını güneş koyduğumuz yıldızın çevresinde yaşamın 

olabileceği basit düşüncedir. 
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Eğer yaşam bu denli önemliyse sonsuz büyüklükteki uzay zamanın bizim dışımızda olan kısmı neden 

atıl olarak varlığını sürdürsün?

İşte tam da bu nokta da ilk cümlemize geri dönmek gerekiyor. Olan biteni anlamak veya 

anlamlandırabilmek için öğretilmiş bir inanışı terk edip yerine kurcalanmış, araştırılmış, sorgulanmış 

bir inanış yerleştirmemiz gerekir. Bunu kimseyi incitmeden, hakaret etmeden ve bilimsel bir zemine 

oturtarak nasıl yapabiliriz? Yolculuğumuz boyunca elimizde kutsal denilen kitaplardan başka ne 

almalıyız? Hangi dili kullanmalıyız? Olayları anlamak ve anlamlandırmak adına onları hangi dereceye 

kadar parçalarına ayırmalıyız? 

Tüm bu çabalar sonucunda ulaşacağımız nokta bir inkâr değil aksine kökleşmiş ve içi sağlam bir 

inanış biçimi olacaktır. İnanmanın ve sevmenin özünde bilginin ve saygının olduğunun unutulduğu bu 

çağda bizi kendimize getirecek şeyin bu olduğu ve asırlarca zayi edilmiş zamanın bu şekilde telafi 

edileceği inancı bu yolculuğu güzelleştirecek olan en önemli inançtır. 

Dünya gezegeni üzerinde akıl yürütebilme, düşünebilme ve türdeşleri arasındaki iletişimi konuşarak 

kurabilme özellikleri bakımından insan diğer türlerden ayrılır. Ancak tüm bunları yapabiliyor olmamız

bizi diğer canlı türlerinden daha üstün yapıyor anlamına gelmemelidir. İnsanoğlu kendisini, çevresini 

ve çevresinde olan biten her şeyi anlamak için bilim ve bilim dili olan matematiği geliştirdi. Bugün 

bilimin ulaştığı nokta hala birçok şeyin gizemini koruduğudur. Bu sebeple henüz sebepleri 

anlaşılmamış sonuçlara yaratıcının eseri demek gerçekle olan mesafemizi korumak demektir. 

Gerçekle olan mesafemizi koruduğumuz süre boyunca inanışlarımız temelsiz ve ezbere olmaya 

devam edeceği gibi en basit bir rüzgârda sağa sola savrulmaya devam edecektir. İnanışların ortak 

paydası insan ve yaratıcıdır. İnsan yaratıcıya, insan dışındaki her şey de insana hizmet eder. Özünde 

büyük bir tehlike barındıran bu çıkarım bugün insanlığın geldiği acınası noktanın sebebidir. Enerji 

kaynaklarının sorumsuzca tüketilmesi, savaşların yol açtığı tahribatlar, teknolojinin gelişmesi ile 

insani değerlerin azalması, doğadan kopuk yaşam biçimlerinin modern yaşam olarak kabul edilmesi, 

para ve mevki elde etme hırsı, tüm bunlarla beraber insanların güce sahip olmayan diğerleri 

üzerinde egemenlik kurmaya çalışmaları ve verebileceğimiz sayısız örnek bu yanlış anlaşılmış insan 

merkezciliğin ve ezberlenmiş inanışın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Geldiğimiz nokta itibari ile yaşamsal gerçekliğimizle yüzleşmemiz gerekir. Yaşamın neresindeyiz? 

Hangi bilinç seviyesindeyiz? Ulaştığımız çağ itibariyle dünya gezegeninde insan her taşın altından 

çıkan bir sebep, aklınıza gelen iyi veya kötü her şeyin öznesi konumundadır. 
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Geleceği, geçmişten gelen söylemlere dayanarak mı betimleyeceğiz yoksa bilimsel çalışmaların 

bizlere söylediği sonuçlardan mı çıkaracağız? 

Kanaatimce bu ikisinin güçlü bir sentezi, geleceğimize hatta geçmişimize ışık tutabilecek çift yönlü 

ışık yayan bir fener olacaktır. 

Ne yazık ki yaşamda canlılar arasında kendimizi en üstün gören bir türüz ve ne büyük bir çelişkidir ki 

yaşamda kalabilme iç güdüsü ile türlü türlü sigortalar geliştiriyoruz. Hindistan’ın dik yamaçlarında 

yaşayan ve yanında düşmemek için bir çıkıntıya bağlayabileceği bir ip bulunduran bir dağ keçisine 

henüz rastlanmadı. Sırtında lazım olabilecek malzemelerin bulunduğu çanta taşıyan bir maymun 

henüz ormanlarda görülmedi. Doğru bir tabir ile henüz balta girmemiş (insan ayak basmamış) bir 

ormanda doktoru da hastası da hayvanlardan oluşan bir hastane yok. Kuşlar uzak diyarlara göç 

ederken navigasyon cihazı kullanmıyorlar. Gözümüz kapalı iken bir adım öteye gitmekte tereddüt 

ederken, görme duyusu olmayan yarasaların uçabildiği bir gezegende yaşıyoruz. Bu örneklerden 

yüzlerce bulabiliriz. Burada saydığımız bu birkaç örneğe bakmak bile insanın doğa karşısında diğer 

canlı türlerine göre ne kadar güçsüz ve yeteneksiz olduğunu gösteriyor. Ancak diğer türlere göre 

daha hızlı öğrenebilen, öğrendiklerini uygulayabilen ve öğrendikleri arasında yeni sentezler kurabilen 

insan bu varoluşta, varoluşunu en azından şimdilik sürdürmeye devam ediyor.

Güzel bir söz var; «Doğa ile savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz.» Aslında bu söz insanı girdiği 

bu kötü yolda uyarıcı etkiye sahip. Ancak çoğu zaman olduğu gibi neyi neden yaptığımızı sorgulama 

nezaketinden uzak olduğumuz için sanırım kazandığımızı düşündüğümüz anda kaybettiğimiz gerçeği 

ile karşı karşıya kalacağız. Tüm dünya küresel bir salgın karşısında çaresiz kalabiliyor. Çoğu zaman 

evlere kapanmak gibi çaresizlik yöntemleri ile bekleme moduna geçebiliyoruz. Bir de buna sebep 

olanın gözle görülemeyecek büyüklükte virüsler olması bizi uzayın herhangi bölgesinden izleyen, 

gelişmesini doğa ile savaşarak değil, doğal yaşamı örnek alarak sağlayan başka varoluşların (varsa 

tabi) gözünde kim bilir ne kadar acınası durumda gösteriyordur. Konuyu tartışma zemininden biraz 

kaydırdığımı hissediyorum. Bu nedenle insanın yaşamdaki yeri ve becerisi konusuna geri dönmemiz 

gerekiyor. Bunu da bilimsel bir zemine yerleştirdiğimizde umuyorum ki farklı bir bilinç seviyesinde 

olacağız. 

YAŞAMIN 
NERESİNDEYİZ?



FARKINDALIK_________

19. Yüzyıl filozoflarından Danimarkalı Soren Kierkegaard, kendi varlığının anlamını bulmak adına bu 
soruyu soruyor kendine; “Tanrı benimle ne demek istemiş olabilir?”

Tam on iki yıl önce başladı benim kendimi anlama, kendimi bulma, kendimi keşfetme ya da kendimi 
“bilinçli” bir şekilde inşa etme yolculuğum. Ve on iki yıldır da hala devam ediyor. Devam ediyor, 
çünkü “kendini anlama” halinin ya da eyleminin öyle bir çırpıda olup bitebilecek bir şey olmadığını 
anlıyor insan ve önce “kendini anlamaya” niyetlenerek, kendini “yeni baştan” inşa etme sürecini 
başlatmış oluyor ve bu anlaşılan o ki, son nefese kadar devam edecek bir süreç. Bitmedi, bitmiyor ve 
bitmeyecek.

Güzel bir şey. Esasında özel bir şey. Hem çok keyifli ve zaman zaman da bir o kadar tatsız ve tuzsuz. 
Her bir an’ı çok heyecan verici ve tüm anları toplayıp bütünleştirdiğinizde “bunun neresi 
heyecanlıymış ki?” diye sordurtacak ve o tüm heyecanı bir çırpıda yerle yeksan edebilecek kadar da 
sığ ve yalın bir yolculuk. İşi tuhaf kılan da bu; tüm zıtlıkları kendi içinde barındırıyor olması ve olan 
şeyin, o her ne ise kendi zıtlığı ile var olduğunun idraki…

Sizin kazanımınız ise tek bir anlama hapsolma algısından özgürleşip, ressam Bob’un ifadesiyle; 
“Şuraya da bir mutluluk koyalım” demesi gibi “dilediğiniz” anlamı oraya koyabilme özgürlüğüne 
ulaşıyor oluşunuz. Kısacası kendi yaşamınızı “kendi tanımlarınızla” tanımlayabilme esnekliğine ve 
gücüne erişmenizdir kazancınız. Tasavvufta ifade edilen “seyir” haline karşılık gelenin tam da bu 
olduğunu düşünüyorum. Olan hiçbir şeye takılıp kalmamak ve göründüğü anlamına saplanmamak. 
Haller ve anlamlar arasında sihirli uçan halı ile gezinir gibi oradan oraya süzülmek. Düşünebiliyor 
musunuz; hiçbir şeyin hatta özgürlüğün kendisine bile saplanıp kalmamak. Kendi içinde ironilerle 
dolu oksimoron bir yolculuk bu. Sadece tanık oluyor, deneyimliyor ve akıp geçiyorsunuz. 

Muhtemelen bazılarınızın içinden “akıp geçmek bu kadar kolay mı?” sorusu “akıp geçebilir.” İşte 
bakın, bu kadar kolay olabiliyor bir şeylerin akması ve geçmesi. Ya da biraz daha felsefi bir yaklaşımla
sorunun yanıtını tatlandıracak olursak esasında, “şimdi” kolay olan bir çok zorlu etaplardan sonra 
elde edilen bir ödüldür. Kolaylığı inşa eden sürecin kendisi başlı başına zordur ve ne var ki, yoldan 
dönülmez, oturup vazgeçilmez “kahrın da hoş, lütfun da” anlayışı ile sarmaş dolaş bir halde dans 
eder gibi yaşamın tüm renkleriyle, ruh bilene bilene “paslarından” sıyrılıyor ve artık ya kendi ışığını 
yayacak noktaya ya da dışarının ışığını “yansıtacak” noktaya gelebiliyor. Elbette ki ruhu (ya da bilinci) 
kaplayan tüm o dünyevi tortuların ve pasların sıyrılması, işte burası hakikaten de acı veriyor ve zorluk 
bu esnada ki dönüşümün ta kendisi oluyor. Zira günümüz filozoflarından Adyashanti’nin şu 
betimlemesi tam da buna, bu hale karşılık olarak sunulabilir. Der ki Adyashanti; “Aydınlanma yıkıcı 
bir süreçtir. Daha iyi ya da daha mutlu olmakla ilgisi yoktur. Aydınlanma, sahteliğin un ufak 
olmasıdır. Oyunlardan oluşan ön cephenin arkasını görmektir. Doğru olduğunu sandığımız her şeyin 
kökünden yok edilmesidir.”

TANRI BENİMLE NE 
DEMEK İSTEMİŞ 
OLABİLİR?

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar



FARKINDALIK_________

Değerli MindForm okuyucusu, kalemimi (tuşlara dokunan parmaklarımı) hiç saptırmadan ve 
değiştirmeden yazdıklarımı, içimden geldiği şekilde tamamen bir akış içerisinde yazıyorum sizlere. 
Yani içimden geldiği gibi ve açık ve net, beğenilme ya da takdir görme beklentisinden tamamen uzak 
halde sadece özünüze ulaşabilme ve oraya birkaç yeni fikir tohumlarını serpebilme niyetiyle. 

“Yaşamın anlamı, tamamen ve yalnızca acılardan kaçınma ya da hazza ulaşma olmamalıdır” der 
derinlik psikolojisinin önde gelen isimlerinden ve birçok ülkede çok satan “İnsanın Anlam Arayışı” 
kitabının yazarı Victor Frankl. Ve devam eder sözüne; “Yaşamın anlamı, anlamlı bir yaşam sürmek 
olmalıdır.”

O halde Soren Kierkegaard’ın sorduğu o ilk sorumuzu tekrar hatırlayalım ve kendimize soralım;

“Tanrı benimle ne demek istemiş olabilir?”

Evet, Tanrı (hayat, evren, doğa, yaratıcı) seninle ne demek istemiş olabilir acaba?

Bunu kendimize sorup bekleyelim.

Bunun yanıtını ya kendi derin benliğimizden bir iç ses olarak ya çevremizdeki herhangi birinden veya 
birilerinden gelen bir tanımlama şeklinde, ya bir rüyamızda bir vizyon halinde ya da bir film 
repliğinden, bir şarkı sözünden, bir şiir kublesinden ya da bir doğa manzarası veya bir doğa olayından 
alacağımıza inanıyorum.

Yani…

Şayet bizler “okumaya” ve “anlamaya” odaklı ve hazır isek, hayat bize bir çok enstrümanı vasıtasıyla 
ulaşacak ve bizimle iletişim kuracaktır. Ve sorumuzun yanıtını bize bir şekilde ifade edecektir. Şayet 
onu duyabilir, görebilir, hissedebilir ve idrak edebilirsek…

Sevgiyle, esenlikler dileğiyle…

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar

TANRI BENİMLE NE 
DEMEK İSTEMİŞ 
OLABİLİR?



Hiçbir şey yapmak istememek hepimizin başına sık sık gelmiştir. Özelikle de pandeminin bizi sınırlı

alanlarda bıraktığı bu zamanlarda. Peki bunun aslında bir felsefe olduğunu biliyor muydunuz? Farklı

kültürlerin rahatlamak ve kendilerini iyi hissetmek için geliştirdiği çeşitli ritüelleri duymuş

olabilirsiniz. Bu haberimizde de Hollandalıların rahatlamak ve yoğun hayat akışına mola vermek için

yaptıkları ve son zamanlarda adından sıkça bahsedilen bir akıma değinmek istedik: “Niksen”

Niksen Nedir?

Niksen, en basit haliyle “hiçbir şey yapmamak” veya “suçluluk hissetmeden rahatlayabilmek, mola 

verebilmek” şeklinde açıklanabilir. Bu kavramın özünde; bilinçli olarak enerji ve zamanımızı bir

amaca ya da bitirilmesi gereken bir işe harcamamak yatıyor. Bunun yerine hiçbir şey yapmadan

oturup, camdan dışarı bakmak bile Niksen uygulaması sayılıyor. Bu bildiğimiz tembellik diye

düşünüyorsanız, Hollandalıların buna da cevabı var:) Bu yaklaşımın can alıcı noktası “bilinçli olmak”. 

Gün içinde verilen “bilinçli” molalar ile hem kaygı gibi olumsuz duyguların etkisi azalıyor hem de 

üretkenliğimiz artıyor.

Niksen Nasıl Uygulanır?

• Hiçbir şey yapmamak için zaman belirleyin: Gün içerisinde bazı saatlerde daha az üretken

olabiliyoruz. Bu zamanlara dikkat etmeye çalışın. Bu süreleri; mola vermek ve zihninizi

rahatlatmak için değerlendirin.

• Sürekli meşgul olma kültürüne karşı durun: Bazen hiçbir şey yapmamaya da hakkımız

olduğunu unutmayalım. Uzmanlar bunu aslında tembellik değil, üretkenliği artırmak için bir

hayat becerisi olarak değerlendiriyor.

• Beklentilerinizi ayarlayın: Niksen uygulamayı ilk denediğinizde rahat edemeyebilirsiniz ya da 

doğal olarak ilk günden rahatlama ve üretkenlik hissetmeyebilirsiniz. Bu yüzden bu

uygulamayı sürdürmek ve değişimin zaman içinde olacağını unutmamak önemli.

• Bulunduğunuz ortamı göz ardı etmeyin: Niksen’in etkisi bulunduğunuz ortama göre de 

değişiyor. Elektronik cihazlardan uzak kalmak, doğada olmak, daha sade bir ev ortamında

bulunmak gibi örnekler Niksen için daha elverişli bir ortam sunar.

HİÇBİR  ŞEY YAPMAMA 
SANATI: NİKSEN FELSEFESİ 
NEDİR?

MINDFULNESS_________
Gelişim Seninle | Psychology Today | ceotudent.com

https://gelisimseninle.com/tr/haber/detay/189/hicbir-sey-yapmama-sanati-niksen-felsefesi-nedir
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-everyday-unconscious/201907/can-doing-nothing-unlock-your-decision-making-superpowers?amp
https://ceotudent.com/niksen-felsefesi-nedir


Niksen’in Faydaları Nelerdir?

• İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu yazımızda da bahsettiğimiz gibi; yoğun çalışma temposu

tükenmişliğe neden olabiliyor. Niksen, stres ve tükenmişlik gibi duyguları azaltabiliyor.

• Bir araştırmaya göre, gün içinde “düş kurma” araları, yaratıcılığı ve problem çözme

yeteneklerini besliyor.

• Niksen’in karar mekanizmalarımız için de faydaları var: Örneğin, nasıl çözeceğinizi

bilemediğiniz sorunlarla ilgili yeni bir bakış açısı geliştirmenize, siz farkında olmasanız da, 

yardımcı olabiliyor. Bu; işte karşılaştığınız bir problem, hayatınızla ilgili vermeniz gereken bir

karar ya da ilişkilerinizde yaşadığınız bir sorun olabilir. Hollanda’da yapılan

bir araştırmada sosyal psikologlar, karar vermeden önce ara vermenin önemine dikkat

çekiyor. Araştırmada dört farklı apartman dairesi arasından, katılımcıların kendilerine en

uygun koşulda olana karar vermeleri bekleniyor. Katılımcıların karar süreçlerini üç koşul

altında değerlendiriyorlar. Bazılarından hemen, bazılarından düşündükten sonra, bazılarının

farklı bir şeylerle ilgilenerek zaman geçirdikten sonra karar vermeleri isteniyor. Objektif

olarak, kendileri için en iyiyi seçenler üçüncü grup, yani başka bir şeyle ilgilenerek zaman 

geçirenler oluyor. Üçüncü grubun -doğrudan konuyu düşünmesi istenenlerden bile- daha iyi 

tercih yapabilmeleri, karar mekanizmalarında bilinçaltımızın etkisine işaret ediyor. Bu yüzden, 

belki de bazen kendimize süre vermemiz ve dikkatimizi başka şeylere aktarmamız bizi daha

doğru yollara götürebilir.

Pek çok konuda olduğu gibi, Niksen için de tek bir formül yok. Kendinize en iyi gelen ara verme

yöntemini bulmak için denemeye başlayabilirsiniz! :)

MINDFULNESS_________

HİÇBİR  ŞEY YAPMAMA 
SANATI: NİKSEN FELSEFESİ 
NEDİR?

Gelişim Seninle | Psychology Today | ceotudent.com

http://clok.uclan.ac.uk/22263/1/22263%20Does%2520being%2520bored%2520make%2520us%2520more%2520creativeV2.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1745-6916.2006.00007.x
https://gelisimseninle.com/tr/haber/detay/189/hicbir-sey-yapmama-sanati-niksen-felsefesi-nedir
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-everyday-unconscious/201907/can-doing-nothing-unlock-your-decision-making-superpowers?amp
https://ceotudent.com/niksen-felsefesi-nedir


AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

Bir arkadaşımla ilişkiler üzerine telefonda sohbet ediyoruz. Her zaman söylediğim cümle bu kez onun
ağzından döküldü;

“Hayat zor değil Ayça hem de hiç değil, onu zorlaştıran insanlar”

Yüzümde buruk bir gülümse oluştu. Gülümsedim çünkü bunu farkında olan nadir insanlardan biri
vardı karşımda ve o benim arkadaşımdı, beni anlıyordu, aynı dili konuşuyorduk. Burukluğum ise
ikimizin de elinden bir şey gelmiyordu acıtsa da kabul etmekten başka;

“Anlam boyutunda yaşamayan kibire teslim oluyordu. Maddesellik insanı tutsak ediyordu ve birçok
insan madde boyutunda yaşıyordu.”

Ben bir danışmanım üstelik alanım da ilişkiler ve evlilikler. Hem kendimi güncel tutmak adına
yaptığım araştırmalarda, katıldığım workshoplarda, eğitimlerde hem de danışanlarımda çok şey
görüyorum ilişkilere ve insana dair.

Hayat zor değil hem de hiç değil, onu zorlaştıran insanlar.

Yıl 2022, ben 41 yaşımdayım. Üç yaşından beri hastanelerde ve doktorlarla büyümüş, 38 yılda riskli
operasyonlar geçirmiş, sahip olarak girdiği şeylerden eksilerek çıkmış yaşanmışlıkları olan, ailesinden, 
sevdiği adam da dahil değer verdiği çok sayıda kişiyi toprağa vermiş, süreçlerine şahit olmuş biri
olarak bu cümlenin anlamını iliklerime kadar içselleştirdim, ama buna rağmen o sohbetten sonra
sabaha kadar döndü durdu zihnimde. Peki neden? “İnsan” denen varlık hayatı neden zorlaştırır, 
zorlaştırarak ne elde etmeye çalışır?

Ardından kendimle olan sohbetim başladı; Seni 41 yıllık yolculuğunda en çok ne yordu Ayça?

Üç yaşında doktor hatası nedeniyle ömür boyu sana verilmiş yol arkadaşın mı?
Defalarca duyduğun “Operasyon çok riskli………kaybedebilirsin” sözlerimi, o riskleri alarak yattığın o 
masalar mı? İstemeye istemeye, ağlaya ağlaya girdiğin ortamlar mı?
İş hayatı mı?
Hayatına giren erkekler mi?
Toplum mu?
Arkadaşların mı?
Ailen mi?

HİÇBİRİ DEĞİL! Bunların çoğu “insan” denilen varlığın içini kendi doldurduğu kavramlar.

41 yaşımdayım. Üç yaşımdan beri hastane ve doktorlarla büyüdüm. 38 yılda ciddi operasyonlar
geçirdim. Ailemden ve sevdiğim adam dahil sevdiğim çok sayıda kişiyi toprağa verdim, süreçlerine
şahit oldum. 41 yıllık hayatımda insanların egosu, kibiri kadar beni hiçbir şey yormadı.

HER ŞEY 
BUNUN İÇİN Mİ?



AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

Bilgi dediğimiz şey dipsiz bir okyanus ve sonsuz boyutlu iken senden, benden üç, beş fazla bilgi sahibi
diye her şeyi bildiğini sanıp entelektüel ukalalık yapanlar beni yordu.

Bildiğini sanma. Bilemezsin! Başkalarından fazla bir şeyler biliyor olman seni “biliyor” yapmaz. 
Sadece diğerlerinden biraz daha fazla bilgi sahibi yapar. Bilginin sonsuzluğunda bu da “bilmek” 
değildir.

Kendisini, kendi varoluşsal varlığıyla var edemeyip, adının önünde taşıdığı sıfatların arkasına sığınıp, 
kabuk arkasından konuşanlar, kabuk atamayanlar beni yordu.

Sıfatlarını adlarının önünden aldığımızda, sahte benliklerinden sıyrıldıklarında ruhlarına yabancı
oluşları bence ahlaksızklıktan daha çok utanılması gereken bir şey. Çünkü ruh demek hayat demektir
ve sahte bir hayatın içinde yaşamak kişinin kendisine yaptığı en büyük kötülüktür.

Tartışmayı bilmeyip, en ufak bir tatsızlıkta hayatla olan ya da kendileriyle olan içsel savaşlarını seni tü
kaka ilan ederek görmezden gelenler, kendilerinden kaçanlar beni yordu.

Mağdur prensesi oynayanlar, erkek olmayı bağırmakla, kavgayla ölçenler beni yordu.
Başarıyı aldığı ödüllerle, altındaki arabanın markasıyla ölçenler beni yordu.

Nefrete, öfkeye, gurura sıkıca tutunup dünü dünde bırakamayanlar, gün her gün yeniden başlarken
yeni sayfa açamayanlar, yeni söz söyleyemeyenler beni yordu.

Duygularını devlet sırrı gibi saklayan duygu cimrileri beni yordu.

Verilen akılların “aynı”lığı beni yordu. – “Bas engeli gitsin”, “Elini sallasan ellisi” –

Mutsuzken, acı çekerken ruhunu yüzüne giyemeyip güçlüyü oynayanlar beni yordu.

Ulaşılamazı oynayanlar, sessizlikle karşısındakini cezalandırdığını sananlar, vur abalıya yapan yetişkin
görünümlü ergenler, kibir abideleri beni yordu.

“Normal” denilen sınırları birileri tarafından çizilmiş o kutuya girmeyenleri “ruh hastası”, “sen kafayı
yemişsin” vb. diyerek farklılığı kabul edemeyenler, “normal”e uydurmaya çalışanların belki de asıl
hastalıklı olabileceklerini bir saniye bile düşünmeyenler beni yordu.

“Seni seviyorum” demekten korkan dil cimrileri, sevgiyi binbir kategoriye ayırıp kategorisine göre kilo 
hesabı yapanlar beni yordu.

Sarılmaktan, dokunmaktan ödleri kopanlar, kendilerini her dokunuşa bir anlam yüklemek zorunda
hissedenler beni yordu.

HER ŞEY 
BUNUN İÇİN Mİ?



AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

“Ben kadınım……”, “Ben erkeğim….”, “Ben anneyim….”, “Ben………’yım” deyip, “Ben insanım” 
diyemeyenler beni yordu.

“Nasıl hissediyorsun?” sorusunu sormayan benciller, “özür dilerim, seni kırdım” demeyi acizlik, 
affetmeyi eziklik olarak görenler beni yordu.

Her şeye bir anlam yüklemek zorunda hissedenler beni yordu.

Hayat tek kullanımlık ve savaş meydanı değil. Bu dünyaya güç gösterisi yapmaya gelmedik, yaşamaya
geldik.

Lütfen bir şeyleri anlamak için başınıza acı olayların gelmesini beklemeyin. Bir günlüğüne kaldırın o 
işe gömdüğünüz kafanızı laptoplardan, atın o boğazınıza taktıkları tasma görevi gören kravatlarınızı, 
topuklu ayakkabılarınızı, etiketlerinizi ve bir hastanenin bir servisinde öğlene kadar öylece oturun, 
öğleden sonra da bir mezarlığı, tanımadığınız insanların mezarlarını ziyaret edin ve kendinize şu
soruyu sorun;

“Bunca haklı çıkma, güçlü olma, sahip olma savaşı…her şey bunun için mi?”

Ben en ünlü özel üniversitelerden birinden mezunum, bilinen firmalarda adımın önünde etiketlerle
çalıştım ama hayatı zaman geçirmenizi önerdiğim o yerlerden bir de hayvanlardan öğrendim.

Sevgiler,

HER ŞEY 
BUNUN İÇİN Mİ?



KURUMSAL



KURUMSAL_________

Merhaba, sizler ile ilk sayımızdan bugüne kadar kurumsal farkındalık ve iletişim hakkında genel bir 

değerlendirme yapmış, iletişimde en önemli konuları her sayımızda ayrı ayrı açıklamaya çalışmıştım. 

İletişimde bedel dili, vücut dilini ve bunların önemini  belirtmiştik. Bugün de sizlerle yine iletişimde 

çok önemli olan YAZI DİLİ hakkında önerilerimi paylaşacağım.

Yazı dili denildiğinde aklımıza her zaman en doğru ve tam imla kurallarına göre yazı yazmak 

gelmemelidir. Çünkü özellikle iş hayatımızda yoğun çalışmalar ve toplantılarda bulunmaktayız. Yazı 

dilinde amaç doğru imladan çok doğru ve samimi anlatım olmalıdır. Yazı dili özellikle kişiler arasında 

iletişimin direkt olmadığı zamanlarda çok etkilidir. Çünkü kişiler yazı /mail yoluyla birbirleri ile 

iletişimde bulunabilirler. Bu nedenle yazı dilinin oldukça sade ve anlaşılır olması benim açımdan son 

derece önemlidir. Yazı dilinde kesinlikle doğru ve samimi bir başlangıç ile başlanmalı  (Tanışma 

durumunuza göre  isimi,  Sn….. , veya ………… bey /hanım olabilir) ve tüm konular açıklıkla izah 

edilmelidir. Eğer yazımızda karşı taraftan bir talepte bulunacak isek bunun en doğru ve etkili şekilde 

samimi olarak yapılması önemlidir. Tüm yazılarımızdan sonra teşekkür edilmesi / iyi günler / 

saygılarımla vb. çeşitli doğru iletişim kalıplarının kullanılması da çok önem taşımaktadır.     

Genelde her kişi karşı tarafın nasıl bir duygu ve düşünce ile yazı yazdığını anlayabilir. Size bu cümlem 

farklı gelebilir ama size gelen maillerdeki samimiyet, kızgınlık ve ciddiyet imasını hemen anlarsınız. 

Bu  belki de yazı yazarken anlaşılmaz, ama kesinlikle karşı tarafa geçen bir duygudur. Benim sizlere 

önerim herhangi bir konudan , toplantıdan sonra mail yazar iseniz öncelikle kendi modunuzun nötr 

olmasını sağlayın. Çünkü modunuz kızgın, sinirli, gergin ise maillerinizde bunu kullandığınız cümleler 

ile kesinlikle karşı tarafa iletebilirsiniz. Bu nedenle en sakin ve nötr düşünce durumunda iken 

maillere cevap yazmanınızı öneririm. 

Bu yazım  ve önceki yazılarım ile sizlere kurumsal hayatta iletişim konusunda faydalı oldu isem ne 

mutlu bana…7 güzel Mevlana öğüdü ile yazımı bitirmek istiyorum.

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.

7. YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN YA DA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL. 

Bu güzel yazı deneyimini bana verdiği için AYÇA AKIN’a ayrıca çok teşekkür ediyorum.

Sağlıklı, mutlu çok güzel yıllar dilerim…

KURUMSAL 
FARKINDALIK & İLETİŞİM
#4 | KONUŞMAK & BEDEN DİLİ & YAZI DİLİ 

Ahmet Ekenkol | Ticari Grup Müdürü & Mentor 



KURUMSAL_________

Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri İhmal Edilmemeli!

İş yaşamında ya da özel yaşamlarında çalışanların stres altında olması firmaya büyük bir zarar verir. 

Firmalar yaşayacakları zararları göze alamadıkları için çalışanlarına bazı kişisel gelişim eğitimleri

sunar. Kurumsal kişisel gelişim eğitimleri çalışanların hem bireysel açıdan hem de firma içindeki

iletişimleri açısından gelişmelerine olanak tanır. İşletmelerde eğitim ve geliştirme çalışmaları bu

amaçla yapılır.

Hayatta karşılaşılan zorluklarla baş etmek için alınan kurumsal kişisel gelişim eğitimleri ile genel

amaç çalışanlara ve firmaya pozitif kazanım sağlamaktır. Kişisel gelişim eğitimleri yardımıyla

çalışanların farkındalıkları artarak kendilerini geliştirebilirler. Bunu sağlayacak belli başlı eğitimler

stresle başa çıkabilme, zaman yönetimi, etkili iletişim teknikleri, etkili sunum teknikleri, takım

çalışması ve motivasyon eğitimleri gibi kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleridir.

İş Hayatında Kişisel Gelişim Eğitimleri Neden Önemli?

Genellikle kurumsal firmalar tarafından önemsenen kurumsal kişisel gelişim eğitimleri çalışanlara ve 

firmaya katkı sağlaması açısından hayati değer taşıyor. Baskı ve stres altında olmadan, rahat ve 

güvenli bir çalışma ortamında bulunmanız için şirketiniz tarafından verilen eğitimleri almanız

gerekiyor. Hatta şirket tarafından verilmeyen ama sizin daha önce eksikliklerinizi tamamlamak için

aldığınız kişisel gelişim eğitimleri de CV’nizde fark yaratır. Firma yetkilileri sizin kendinizi ne kadar ve 

nasıl geliştirdiğinize bakarak bir karara varırlar. Yetkililer kendini geliştiren bir personelin firmaya

yüksek ölçüde katkı yapacağını düşünürler.

Şirketler İçin Kişisel Gelişim Eğitimleri Ne Yarar Sağlar?

Çalışanlar için, iş hayatında kişisel gelişim eğitimleri önemlidir. Bu sayede hem çalışanlar iş ve özel

yaşamlarında kendilerine çok şey katabilir hem de şirket içi çalışmalar düzenli bir şekilde yürür. 

Özellikle şirketlere yapacağı katkılardan dolayı işverenler tarafından sıklıkla kurumsal kişisel gelişim

eğitimleri verilir. Kurumsal eğitimler şu faydaları sağlar:

Firmadaki personellerin birbirleriyle iletişimleri oldukça sağlıklı bir şekilde ilerler ve gelişir. Saygı

çerçevesinde, kurumsal bir yapıya uygun olarak iletişim kurulur.

Takım çalışmasında çalışanların iletişiminin kuvvetlenmesi açısından kurumsal kişisel gelişim

eğitimleri önemlidir.

FİRMALARIN NEDEN 
KİŞİSEL GELİŞİM 
EĞİTİMLERİNE İHTİYACI VAR?

Sinema Akademi

https://sinemaakademi.com.tr/kisisel-gelisim-kurslari/kurumsal-kisisel-gelisim-egitimleri


KURUMSAL_________

Çalışanın verimliliği belirgin olarak artar ve bu da firmaya çok büyük katkılar sağlar.

Firmanın performansı, çalışanın verimliliğinden beslenerek yükselir. Bu da iş hayatında kişisel gelişim

eğitimleri ile ilgili önemli fikirler verebilir.

Çalışanın iş yaşamındaki özgüveni artar, kendisine verilecek yeni görevlendirmeler için hazır

hissetmesi sağlanır.

Firma içinde, firma yetkilileriyle nasıl iletişim sağlaması gerektiğini kavrar ve böylece kendini daha

net ifade edebilir.

Firmalar tarafından verilen kurumsal gelişim eğitimleri sayesinde maliyet düşer.

Stres ve baskı yaratan iş hayatı düzene giren çalışanların şirket içindeki sirkülasyonu azalır. Firmalar

personel kaybı yaşamak yerine, kendi var olan personellerini kazanmaya başlarlar.

Çalışanların şirket içinde yararlandığı kurumsal kişisel gelişim eğitimleri sayesinde sosyal

yaşamlarında da daha başarılı ve özgüven sahibi olmaları sağlanır.

Gelişen dünyada tüm kurumsal firmaların verdiği bu eğitimlerle siz de kendi firmanızın uluslararası

düzeyde olmasına katkı sağlayabilirsiniz ve diğer kurumsal firmalara ayak uydurabilirsiniz. Böylece

bir firmadan diğer firmaya geçen çalışanların, gittiği firmaya da uyum süreci çok kolay bir şekilde

atlatılır.

Kurumsal Gelişim Eğitimleri İle Çalışanlarınızı Destekleyin

Firma yetkilisi olarak yazımızı okuyorsanız, çalışanlara büyük bir değer katacak olan kişisel gelişim

eğitimlerini önemsemenizi öneririz. Çalışanlarına değer katan firmaların kendileri için en büyük iyiliği

yaptıklarını görmeleri de çok uzun zamanlarını almaz. Çalışanlarınız ne kadar mutluysa, özgüvenliyse, 

işlerini severek yapıyorlarsa şirketiniz de o kadar başarılı olacak ve yükselecektir. Bunun farkına varın

ve çalışanlarınızın kişisel gelişim eğitimleri ile eksikliklerini tamamlamalarına yardımcı olun.

Sinema Akademi

FİRMALARIN NEDEN 
KİŞİSEL GELİŞİM 
EĞİTİMLERİNE İHTİYACI VAR?

https://sinemaakademi.com.tr/kisisel-gelisim-kurslari/kurumsal-kisisel-gelisim-egitimleri


ÖLÜMÜ ASLA UNUTMA
Sana zevk veren derin ya da faydalı ne tür nesneler varsa onların en basitlerinden başlayarak, 
kendine onların genel tabiatlarının ne olduğunu telkin etmeyi unutma. Mesela özel bir seramik
çömleği seviyorsan kendine, sevdiğin şeyin topraktan yapılmış olan bir çömlek olduğunu hatırlat. 
Böyle yaparsan gün gelip o çömlek kırıldığında çok üzülmezsin. Çocuğunu ya da karını öperken, 
sonuç itibariyle fani bir insanı öptüğünü hatırla ki onlardan biri ölürse çok fazla üzülmeyesin.

ANLAMI SEN YARATIRSIN
İnsanlar şeylerden dolayı değil şeylerle alakalı oluşturdukları prensipler ve fikirler nedeniyle rahatsız
olurlar. Ölüm mesela, kendi zatında kötü bir şey değildir. Fakat onunla ilgili asıl dehşet ölümün kötü
olduğuna dair sahip olduğumuz fikirlerdir. Öyleyse her ne zaman bir işe kalkışırsan bu işte
engellendiğinde, rahatsız ya da mutsuz edildiğinde bunu hiçbir zaman başkalarına baglama. 
Kendine, kendi prensiplerine bağla. Bu bilgiyi bilmeyen bir kişi kendi kötü durumu için daima
başkalarını suçlayacaktır. Bunları öğrenmeye başlayan kişi ise daima kendini suçlayacaktır. Bu 
söyleneni mükemmel biçimde anlayan kişi ise ne başkalarını ne de kendisini suçlayacaktır.

OLDUĞU GİBİ KABULLEN
Şeylerin senin arzu ettiğin gibi olmasını isteme, nasıl oluyorlarsa öyle olmalarını iste. Böyle yaparsan
her zaman mutlu olursun.

OLDUĞU KADARINI KABULLEN
Hayatta bir akşam yemeğindeymiş gibi davranmayı unutma. Önüne bir şey mi kondu? Elini uzat ve 
aşırıya kaçmadan kendi payın kadarını al. Bir şey yanından geçip gitti mi? Onu durdurma. Henüz
gelmedi mi? İstemeye kalkma, önüne gelene kadar sabret. Bu prensibi çocuklara, bir eş bulmaya, 
dünyevi makamlara, zenginliğe karşı uygula. Sonunda tanrıların ziyafetlerine buyur edileceksin. Ve 
önüne konan şeyleri almayıp hatta reddedebilirsen onlara çok daha yakın olursun.

KENDİNİ KONTROL ET
Başına gelen herhangi bir olayda, bu olaya doğru yaklaştığın zaman hangi özelliğini geliştireceğini
düşün. Çekici bir kadın görünürsen, ona duyduğun arzuya karşı kendini sınırlayabilme kabiliyetin
olduğunu farkedeceksin. Acılar içindeysen dayanıklı olmayı öğreneceksin. Hakaret veya küfürler
duyarsan içindeki sabrı farkedeceksin. Bunu alışkanlık haline getirirsen eşyanın görünen yüzü seni
kendine sürükleyemez.

KÖTÜ OLMAYI SEÇME
Bir işaret nasıl hedefe ulaşamamak için koyulmazsa, kötülüğün doğası da dünyada bulunmaz.

DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMA
Birisi sana kötü sözler söylediğinde ya da kötü bir şey yaptığında bil ki o kişi kendi karakterinin
gereğini sergilemektedir. Tabii ki onun senin hakkında sana göre iyi olacak şekilde davranması
mümkün değildir, o sadece kendine göre iyi olan şekilde davranacaktır. Ve kanaati yanlışsa kendisi
zarardadır çünkü aldanmanın kurbanı olmuştur. Aynı şekilde eğer doğru olan bir hükmün yanlış
olduğu zannedilirse bundan hüküm hiçbir zarar görmez sadece onun yanlış olduğuna inanıp aldanan
kişi zarar görür. Hayatında bu prensibe göre hareket edersen sana sövüp sayan, seni yeren bir kişiye
karşı dahi nazik ve kibar olabilirsin çünkü şöyle söylersin: “O da kendine göre haklı.”

KULÜP_________
Zihnin Ötesine Geçenler

EPIKTETOS’tan HAYAT 
DERSLERİ



ÜSTÜNLÜK TASLAMA
Ben senden daha zenginim, öyleyse senden daha üstünüm”, “Ben senden daha iyi bir hatibim, 
öyleyse senden üstünüm” gibi akıl yürütmeler mantıksızdır. Şöyle düşünmek daha mantıklıdır: ”Ben 
senden daha zenginim, öyleyse senden daha çok malım mülküm var”,”Ben senden daha hatibim, 
öyleyse konuşmam senden daha iyi.”Çünkü sen eşya ya da konuşmadan daha fazla bir şeysin.

BİLMEDEN ELEŞTİRME
Bir adam hızlı banyo yapıyorsa onun kötü banyo yaptığını söyleme, sadece hızlı yaptığını söyle. Bir 
adam fazla şarap içiyorsa onun çok kötü içtiğini söyleme, yalnızca çok içtiğini söyle. Onu böyle
yapmaya iten şeyin ne olduğunu bilmeden kötü davrandığına nasıl hüküm verebilirsin? Böylelikle bir
konunun aslını iyice anlamadan sadece görünüşe göre hüküm verme tehlikesinden kurtulmuş
olursun. 

HERŞEYİN BİR BEDELİ VAR
Hikmet sahibi olmak istiyorsan şu endişeleri kafandan sil: “İşlerimi ihmal ettiğim takdirde kısa bir
süre sonra iflas ederim, yiyecek içecek bulamam. Kölemi cezalandırmazsam gittikçe asileşir.“ Zira 
endişeli, ıstıraplı olarak bolluk içinde yaşamaktansa korku ve sıkıntılara yol verip, açlık içinde ölmek
yeğdir. Kölenin küstah ve hain olması senin sefil olmandan daha hayırlıdır. Küçük şeylerden
başlayarak bu yolda ilerle. Yağını mı döktüler? Şarabını mı aşırdılar? Kendine şöyle seslen: 
“Huzurun bedeli bu. Özgürlüğün pahası budur. Her şeyin bir bedeli vardır.“

OLACAK OLAN OLUR
Her şeyden memnun olan ve her şeyin gelmesi gerektiği gibi gelmesini isteyen bir adam görmek
ister misin? Bu adam Agrippinus’tur. Senato’nun kendisini yargılamak üzere olduğunu haber
verdiler.

-Hele şükür! dedi. Ben de hep yaptığım gibi banyoya gireceğim!

Banyodan henüz çıkmıştı ki mahkum edildiğini söylediler.

-Ölüme mi, sürgüne mi?
-Sürgüne!
-Malıma el konulacak mı?
-Hayır!
-O halde hemen Aricia’da akşam yemeğini yemeye gidelim. Orada da Roma’da olduğu gibi güzel
yemek yiyebiliriz.

KULÜP_________
Zihnin Ötesine Geçenler

Dahifilozof

EPIKTETOS’tan HAYAT 
DERSLERİ

https://www.dahifilozof.com/epiktetos-hayat-dersleri/


Bilgi ve Bilgeliğin Sırrı

Derman arayanlar için bir deniz feneri,sığınmak isteyenlere bir liman...

Mirdad'ın Kitabı, milyonlarca okuyucunun yüreğine dokunmuş bu muhteşem hikaye, bir insanın bilincini genişletmenin ve 
içindekini ortaya koymanın nasıl mümkün olabildiğini gösteriyor.

Kitap temelde Mirdad ile öğrencilerinin diyaloglarından oluşuyor.

Mirdad'ın öğretileri, sevgi, kadın - erkek ilişkisi, evlilik - bekarlık, para, alacaklı - borçlu, yaşam - ölüm ve sonrası, yaşlılık... gibi
bir çok hayati konuyu ele alıyor.

Efsane, mistisizm, felsefe ve şiir bu güçlü hikayede sihirli bir hünerle örülmüştür.

"Mirdad'ın Kitabı her evde olmalı. O çok değerli. Mirdad'ın Kitabı kitapların Everest'idir. " OSHO

"Dünyada milyonlarca kitap var ama Mirdad'ın kitabı evrendeki tüm kitaplardan çok daha yukarılarda duruyor. Bu küçük bir
kitap ama bu kitaba doğum veren adam - kelimelerimi önemseyin, bu kitabı yazan adam demiyorum, hiç kimse bu kitabı
yazmadı - bilinmeyenden geleni aktardı. Bu adamın ismi Mikhail Naimy. O bir roman yazarı da değildi ve o yüzden de bir daha
hiçbir zaman yazmadı. Sadece bu tek kitap evrendeki tüm deneyimi kapsıyor. Onu herhangi bir kitabı okur gibi okuma. Bir 
üstattan gelen mesaj gibi oku. Mirdad’ın Kitabı her evde olmalı. O çok değerli. Mirdad'ın Kitabı kitapların Everest'idir.« OSHO

Idefix

"Yüreğinde bir tapınağı olmayan, hiçbir tapınakta bulamaz yüreğini."

KİTAPLIK_________
Öneri | Yorum | Alıntı

https://www.idefix.com/kitap/mirdadin-kitabi/egitim-basvuru/kisisel-gelisim/urunno=0000000278677


ÖNERİYOR_________

Bir insan 7'sinde ne ise 70'inde de o’mudur? Birçok insan bu soruya «evet» derken, Herakleitos’un
"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" sözü değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgular. Peki, neden 
zordur değişmek? İnsan neden korkar değişmekten ve değişenden? Tüm varoluşsal sancılar değişime 
direnmekten doğmaz mı? Huzur, mutluluk bilinende mi yoksa bilinmeyende mi? Engin Günaydın’ın 
yazdığı ve oynadığı Netflix dizisi «Andropoz» bunun gibi birçok soruyu sorguluyor ve cevabını veriyor. 
MindForm olarak açık fikirlilikle, ön yargılarınızı da bırakarak izleyin, izlettirin diyoruz.

Keyifli izlemeler…

ANDROPOZ

Instagram

https://www.instagram.com/kozmik_dede/
https://www.instagram.com/engingunaydn/


DÜŞÜN_________
Motivasyon | Felsefe
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