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Herkes hikayesini kendi yazar, kendi yazdığı o hikayeyi yaşar.
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FARKINDALIK_________
Alıntı

Bir samuray, zen üstadı Hakuin’in karşısına dikilip şu soruyu sordu:

- “Gerçekten de cennet ve cehennem var mıdır?”

Üstad: 

- “Kimsiniz?”

- “Bir samurayım.”

- “Sen mi?” diye dudak büktü Hakuin.

- “Kendine baksana bir…Hangi efendi senden doğru dürüst hizmet umabilir? Daha ziyade dilenciyi
andırıyorsun!”

Sinirden kıpkırmızı kesilen samuray kılıcını çekti…Hakuin susmak bilmedi: 

- “Vay! Kılıcı da varmış! Ama o kadar beceriksize benziyorsun ki nasıl olsa kafamı kesemezsin!”

Kanı beynine sıçrayan samuray kılıcını kaldırdı…Ustaya vurmaya hazırdı. O anda Hakuin sakince;

- “İşte cehennemin kapıları böyle açılır.” dedi.

Üstadın serinkanlı tavrına şaşıran samuray kılıcını kınına soktu ve saygıyla eğildi.

Üstad sözünü şöyle bitirdi: 

- “Cennetin kapıları da böyle açılır.”

********************** 
Öğrenci ustasına sorar:

- “Ego nedir?”

Usta yüzünü buruşturarak öğrenciye dönüp;

- “Bu ne kadar aptalca bir soru. Bunu sadece bir aptal sorabilir.” der.

Öğrenci allak bullak olur, öfkeden kıpkırmızı kesilmiştir.

Usta gülümser ve şöyle der:

- “İşte ego budur!”

ZEN HİKAYESİ



FARKINDALIK_________
Murat Kurt | Atom & Molekül Fizikçisi

Fikri temelleri yaklaşık yüz yirmi yıl, matematiksel temelleri de yüz yıl öncesine dayanan kuantum 

fiziği maddenin ne olduğuna dair yeni bir anlayış sundu. Bu anlayış sayesinde atomik boyutlarda 

neler olup bittiğini anlamaya, moleküler boyutlarda yeni inşaalar yapmaya başladık. Tıbbi 

görüntüleme teknikleri ve bilgisayar teknolojileri gibi alanlarda hızlı bir gelişme sağlandı. İnsan 

yaşamına dair gerçekleşen bu gelişmelerin kökeninde kuantum fiziğinin maddeye dair söylediği yeni 

bilgiler yatmaktadır. 

Kuantum fiziği bugün klasik fizik olarak adlandırılan Newton’cu fiziğin ortaya koyduğu birçok yasayı 

yeniden yorumladı. Ancak yanlış bilinenin aksine kuantum fiziği yasaları 1900’lü yıllara kadar birçok 

olayı anlamamızı sağlayan Newton fiziğini yanlışlamıyor. Bugün bir uydunun dolanım süresi, uzaya 

gönderilmek üzere hazırlanan bir roketin dünyanın çekim alanından kurtulması için gerekli olan hızın 

hesaplanması, savaşlarda kullanılan füzelerin etkili menzili, sıcaklık ölçümleri, makinelerin 

düzenlenmesi ve tasarlanması gibi birçok alanda Newton’cu fiziğin yasalarına başvuruyoruz. Ancak 

incelemek veya araştırmak istediğimiz sistem ne zaman ki atomik boyutlara inerse o zaman o 

boyutlarda gerçekleşen olayları açıklamakta kuantum fiziği yasalarını dikkate alıyoruz. Özetle 

Newton fiziği bugün sağlam yapısını korumaya devam ederken, kuantum fiziği maddenin 

derinliklerinin fotoğrafını her geçen gün artan bir şekilde çekmeye devam ediyor. 

Maddenin en küçük yapıtaşı denilen, bölünemez ve parçalanamaz olarak kabul edilen atomun bugün 

elektron proton ve nötron gibi daha küçük parçalardan onların da kuark ve anti kuark denilen daha 

da küçük parçalardan oluştuğunu biliyoruz. Burada kullandığımız küçük sözcüğü boyut olarak 

anlaşılabilir. Ancak parça bütünden daha küçük hacme sahip olduğu için bu yakıştırmayı yapıyoruz. 

Elma çekirdeğinin elmadan daha küçük olması gibi. Gerçekte boyut kavramının kuantum fiziğinde bir 

kesinliği yoktur. Bu yakıştırma yanlış olmasa da doğru da değildir. Ancak bilinmeyeni bildiğimiz 

sözcüklerle anlatmaktan da başka çaremiz yoktur. Kuantum fiziğini anlatmak için belki yeni 

kavramlara ihtiyacımız var. Bu yazıda siz değerli okuyucuları sıkmamak için bu söylemlere ara verip 

bizi asıl ilgilendiren kısma değinmek istiyorum. Zannediyorum ki insan bilincinin ne olduğunu 

anlamaya dair verilmiş en güzel cevap yine kuantum fiziğinin söylemlerinde yatıyor. 

İnsan bilinci vücudumuzun neresinde bulunuyor? Kafatasımızın içinde beyin, beyin ile kafatası 

arasında koruyucu zar tabakası ve beyni oluşturan milyarlarca nöron bulunuyor. Bunların varlığı 

bugün tıbbi görüntüleme teknikleri ile gösterilebiliyor. Ancak hiçbir görüntüleme tekniği insan 

zekâsını, düşüncesini ve bilincini gösterebilecek teknolojiye sahip değil. O halde bilinç nedir ve 

kafamızın neresindedir? Şimdi bu soruyu kuantum fiziği ile cevaplamaya çalışalım... 

Atomları meydana getiren elektronlar ve protonlar sahip oldukları manyetik özelliklerden dolayı 

küçük bir mıknatıs gibi davranırlar. Bildiğiniz gibi mıknatıslar iki kutuplu fiziksel nesnelerdir. Bir 

mıknatısı başka bir mıknatısa yaklaştırdığınızda ya itilir ya da çekilir. Bu da onların iki farklı kutba 

sahip olduğunu söyler. Bu açıklamayı elektronların ve protonların davranışları için de söyleyebiliriz. 

SPİN TABANLI BİLİNÇ 
HİPOTEZİ
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Elektron ve protonlar da sahip oldukları manyetik özelliklerinden dolayı başka bir manyetik etki 

gördüklerinde ya o etki ile aynı yöne ya da zıt yöne yönelirler. Bu parçacıkların sahip oldukları bu 

özelliğe «spin» denir ve bu kavramın Newtoncu fizikte hiçbir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bir elektron 

veya protona dışarıdan müdahale edilmediği sürece hangi yöne yöneldiğini bilemeyiz. Bu bilinmezlik 

bugün kuantum bilgi işleme alanında bilginin işlenmesi, depolanması ve iletilmesi için bir avantaj 

olarak görülmektedir. Bu duruma sahip bir spin «kubit» (kuantum-bit) olarak adlandırılır. Bu 

bilgisayarlardaki bit kavramına karşılık gelir. İnsan beyninin bilgiyi işleme yönteminin kubit temelli 

olduğu düşünülmektedir. Yani bir spin dış etki ile aynı ya da zıt yöne yöneleceğinden iki olası 

yönelime sahiptir. Eğer bunlardan iki tanesini yan yana koyarsanız bir tanesinin 2 durumu diğerinin 

de iki durumu olduğundan dört tane durum ortaya çıkar. (aynı-aynı, aynı-zıt, zıt-aynı, zıt-zıt) Yani iki 

tane spine 4 bilgi kodlayabiliyoruz. 

Devam edersek; 3 taneye 8, 4 taneye 16 ve 20 taneye 1048576 ( Bir milyon kırksekiz bin beş yüz 

yetmiş altı) Her bir beyin hücresini bir spin olarak düşünsek bile (ki asla oyle değildir) sadece 20 tane 

nöronda 1048576 adet bilgi saklı tutabilir ve işlenebilir. Bugün insan beyninde yaklaşık 100 milyar 

nöron olduğu söyleniyor. Bu da 2100000000 gibi bir sayıya karşılık geliyor. Bu yazıyı kaleme alırken 

kullandığım bilgisayar programı yaklaşık 15 dakikadır bu sayının kaç olduğunu hesaplamaya çalışıyor. 

Sanırım insan beyninin ve zihninin henüz tam olarak anlaşılamamasının önündeki engel de bundan 

kaynaklanıyor. Konumuza dönecek olursak çok olumlu karşılanmasa da bugün spin tabanlı bilinç 

teorisi denilen bir yöntem var. Bu teoriye göre beynimizi oluşturan nöronların atomları ve bu 

atomların sahip oldukları proton, nötron ve elektronların da sahip olduğu spinler yukarıda da 

değindiğimiz gibi yaklaşık 2100000000   kayıtlı bilgiye sahip. Her öğrenilen bilgi veya her yaşanan olay 

yeni bir bilgi olarak da kaydedilmeye devam ediyor. Tıpkı önceki kısımda bahsettiğimiz gibi 

yaşadığımız dış dünya, karşılaştığımız olaylar birer elektromanyetik girdi olarak algılanıyor ve 

nöronlarımızın sahip olduğu durumlar bu girdiye bir tepki olarak sahip oldukları durumdan birine 

çökerek bir tepki oluşturuyor. Tıpkı bir mıknatısın başka bir mıknatıs gördüğünde ona evet ya da 

hayır demesi gibi. 

Okumak, öğrenmek, dinlemek, görmek bunların her biri yeni bir duruma kodlanarak beynimize 

yerleşiyor ve depolanıyor. Yaşamımızda yeni karşılaştığımız her şeye verdiğimiz tepkiler aslında 

kodlanmış bu spin durumlarından yalnızca biri ve biz bunu bir bilinç durumu olarak adlandırıyoruz. 

Kuantum fiziğinin bilinç konusundaki bu yaklaşımı  henüz bilimsel bir destek görmüş değil, bilimsel 

gelişmeler bu teoriyi (ya da hipotez demek daha doğru olur)  destekleyici yönde olabileceği gibi farklı 

bir yaklaşım da getirebilir. Ama her ne olursa olsun insan zihnine dair bu sırrın cevabının yine 

kuantum fiziği aracılığı ile olacağına inanan biriyim. Her geçen gün billnçli bir farkındalık geliştirmek 

dileğiyle…

Not : Henüz hesaplama programı sonucu bulamadı.

SPİN TABANLI BİLİNÇ 
HİPOTEZİ
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Bugünlerde hepimizi yakından ilgilendiren konuların başında geliyor KAYGI...

• Maddi kaygı,
• Sınav kaygısı,
• Gelecek kaygısı,
• İlişki kaygısı,
• Çocuk kaygısı ve daha bir sürü farklı kaygı...

Hadi gelin, birlikte biraz daha yakından bakalım şu kaygı meselesine. Öncelikle kaygı; aslında
dozajında ise tehlikeli durumlardan korunmamızı sağlayan, harekete geçirici bir enerji oluşturan
gayet işlevsel bir negatif duygudur. Biyolojik yönüne baktığımızda beynimizde duygulardan sorumlu
kısım olan Amigdala'nın bir fonksiyonudur.

Korku gerçek bir nesnesi olan durumda yaşanırken, kaygı sadece düşüncemizle oluşur. Daha net 
haliyle ormanda gezinirken karşınıza bir ayı çıkarsa korku duygusunu yaşarsınız, ama ormanda
gezinirken karşınıza bir ayının çıkacağını düşündüğünüzde kaygılanırsınız.

Çünkü beynimizin duygulardan sorumlu olan Amigdala kısmı hayali ve gerçek uyarıcıyı ayırt edemez. 
Mesela bir limonu düşünüp ekşiliğine odaklanırsanız yani hayal ederseniz tükürük salgılarsınız tıpkı
limonu gerçekten yediğiniz andaki gibi. Özetle; Amigdala aslında gerçekte olan durum ile hayal
ettiğimiz şeyler arasındaki farkı ayırt etmeden aynı şekilde bizi ele geçirebiliyor.

Korku duygusu hayatta kalmamızı sağlayan en önemli duygudur. Eğer bize saldıran bir kaplandan
korkup kaçmazsak hayatımız sonlanabilir. O yüzden korku duygusunun bizden istediği 3 temel
davranış vardır; SAVAŞ, KAÇ, DON (şok geçirip donmak) Bu 3 tepki gerçek bir korku nesnesi olduğu
anda verilen tepkilerdir. 

Peki, düşüncemizle oluşturduğumuz korkular yani kaygılar için bu 3 tepki neye
dönüşüyor? 

Birincisi; aklımıza gelen negatif düşünce ile savaşmaya başlıyoruz, o düşünceye yanıtlar vererek
yapıyoruz bunu. Mesela bir yere geç kalacağımızı düşünüp kaygılandığımız zaman geç kalırsak
başımıza neler geleceği ile ilgili yanıtlar bulmaya başlıyoruz. 

İkincisi; o düşünceden kaçarak mesela ayı çıkacak kaygısıyla ormana gitmekten kaçınıyoruz. 

Üçüncüsü; uzun mesai harcadığımız negatif düşünceler sonucu düşünemez hale geliyoruz, «beynim
durdu» diyoruz ve şok tepkisi gerçekleşmiş oluyor. 

Özetle; korku nesnesi olan duruma fiziksel olarak verdiğimiz "savaş, kaç, şok" tepkileri, kaygı
oluşturan negatif düşüncelerimiz mecazi anlama kayarak "o düşünce ile savaş, o düşünceden kaç
ve/veya o düşünce karşısında şok geçir" haline dönüşüyor. Böylelikle düşüncemizle gerçekte olmayan
bir durumları düşünerek bu durumlarla sürekli mücadele eder hale geliyoruz.

KAYGI

Oğuzhan Abakay | Uzman Psikolog
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Peki, bu durum nasıl oluşuyor?

Küçük Albert Deneyi'ni duydunuz mu? Klasik koşullanmanın insanlar üzerindeki etkisini ölçmek
isteyen John Watson, 8 aylık bir bebek olan Albert'e beyaz fare, tavşan, yanan bir kağıt parçası, 
peruk, maske gibi ilk kez karşılaştığı nesne ve durumlar gösteriyor. Albert, hiçbir nesneye karşı korku
tepkisi göstermiyor, her şeye gülümsüyor. Daha sonra Albert’i boş bir odaya alıp Albert'in yanına
sadece beyaz bir fare bırakıyorlar. Albert fareyi çok seviyor, onu yakalamaya çalışıp gülmeye başlıyor. 
Son aşamada Albert fareye her dokunduğunda iki demir çubuğu birbirine vurarak gürültülü ve 
rahatsız edici sesler çıkarıyorlar. Her dokunduğunda bu seslere maruz kalan Albert bir süre sonra
fareye artık dokunmak istemiyor, fareden korkmaya başlıyor. 

Watson, deneyi ileri noktaya taşıyarak Albert'in önüne tavşan ve başka nesneler getiriyor. Sonuç
olarak bebek Albert, özellikle beyaz renkteki tüylü bir nesne gördüğünde ondan korkarak ağlamaya
başlayıp kaçmak istiyor.

1920'lerde yapılan bu deney korkunun doğal bir tepki olmak yerine öğrenilen ve kazandırılan bir
deneyim olduğunu kanıtlıyor. Bu deneye göre korku ve kaygı oluşturan negatif düşüncelerimiz
tamamen deneyimlerimize bağlıdır.

Kısacası; kaygı oluşturan negatif düşüncelerimiz geçmiş olumsuz deneyimlerimizle direkt ilişkili olarak
geleceğe yönelik kendimizi güvenli alana almamızı hedefleyen davranışları ortaya çıkarabilir. Bu 
davranışlar ise o durumu kontrol etme isteğidir. Daha somut hali ile korku, yaşadığımız herhangi bir
olay sonucunda gelecekte yine aynı korkuyu yaşayacağımıza dair kaygı oluşturan bir düşünce
oluşturur ve bu düşünce o durumu kontrol altında tutmamızı sağlayan davranışlara neden olur.

Peki, bu durumdan kurtulmak mümkün müdür?

Dikkat edersek, bu duruma neden olan olumsuz deneyimlerimiz birer travmadır. Travma çoğunlukla
yaşanılan kötü bir olayın kendisi olarak düşünülse de bazen iyi bir olayı yaşayamamak da bir travma
sayılmaktadır. Günümüzde travma ve etkilerini çalışarak duygu, düşünce ve davranış örüntülerinde
pozitif anlamda değişikliğe neden olan terapi teknikleri mevcuttur. Bu terapi tekniklerinden bilimsel
olarak pozitif etkileri kanıtlanmış olanlar kaygılarımızı yönetmemizi bizlere öğreterek bu durumu
değiştirmemizi sağlayacaktır.

Terapiye ihtiyacım olduğunu nasıl anlayabilirim?

Kaygılarınız rutin işlerinizi engelleyecek kadar yoğunsa, potansiyelinizi açığa çıkarmanızı engelliyorsa, 
tekrarlayan davranışlara neden oluyorsa, sosyal ilişkilerinizi bozacak boyuttaysa, kendinizi veya bir
başkasını kontrol altına almaya çalışıyorsanız belki de bir terapi desteği almanızın zamanı gelmiş
olabilir. Hayat bu…Turgut Uyar'ın da dediği gibi; "Bütün mümkünlerin kıyısındayım..."

O yüzden ayı çıkacak kaygısıyla keyif aldığım ormandan uzaklaşmıyorum, ama kendimi sabote
etmemek için ayılarla dolu bir ormana da hiçbir önlem almadan gezmeye gitmiyorum.

Kaygısız günler olsun, sevgiyle...

KAYGI

Oğuzhan Abakay | Uzman Psikolog
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Anlaşılamadığınızı ya da yanlış anlaşıldığınızı hissettiğiniz durumlarda ne yaptınız? 

Muhtemel şıkları sayıyorum;

a) Kendinizi suçlu hissettiniz..

b) Yok sayıldığınızı ya da kabul görmediğinizi düşündünüz..

c) Kendinizi ifade etmenize olanak tanınmadığı için bastırılmışlık duygusuna kapıldınız ve bu da 

sizde öfke ve kızgınlığı tetikledi..

d) Karşınızdaki tarafından manipüle edildiğiniz hissiyatıyla kendinizi çaresiz ve güçsüz, hatta 

değersiz hissettiniz..

e) Bir an önce o kişiden ya da o ortamdan kaçıp uzaklaşmayı arzuladınız..

f) Sanki bir zindana atılmışsınız da ışıktan ve hayatın kendisinden mahrum bırakılmışlığın acısını, 

içinize daral gelmişçesine yaşadınız..

Şıkları daha da çoğaltabiliriz elbette ve birinden biri mutlaka sizin o anki hissiyat ve düşüncelerinize 

hitap edecektir.. 

Önceki yazımda da ifade ettiğim üzere sayısız seans deneyimlerime, gözlem ve araştırmalarıma 

dayanarak söyleyebilirim ki, “anlaşılamamak” biz insanlar için çok ama çok büyük bir psikolojik ceza 

anlamına gelebiliyor ve bu da bizleri çok farklı reaksiyonlara sevk edebiliyor.. Gerek kararlarımızı 

gerek seçim ve tercihlerimizi ve gerekse tüm davranışlarımızı doğrudan ve güçlü bir şekilde 

“olumsuz” etkileyebiliyor anlaşılamamak veya yanlış anlaşılmak.. İşte bu da “kader” dediğimiz yaşam 

döngümüzü şekillendiriyor.. Durum bu kadar ciddi ve önemli..

Peki..Bağ kurmanın en önemli yapı taşı olan “anlamak” ve/veya “anlaşılmak” için 

neler yapabiliriz?

Kendimizi daha iyi ve etkin ifade edebilmek ve karşımızdakini daha iyi okuyabilmek ve böylelikle de, 

olması gereken köprüyü en sağlam ve işler bir şekilde kurabilmek için ne gibi yeni davranış modelleri 

sergileyebiliriz?

Sağlıklı ve İyileştirici 
İlişkiler İçin
NEDEN ve NASIL “BAĞ” 
KURACAĞIZ?

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar
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Buyurun o zaman, sizler için hazırladığım bağ kurmanın dört altın kuralına..

1. Dinlemek, dinlemek, dinlemek…

Sessiz ol! Ya da sözlerin, sessizlikten daha değerli olsun.. 

-Pisagor-

Ne diyordu bir şiirinde üstat Mevlana;

Dinle neyden, zîra o, bir şeyler anlatmada, ayrılıklardan şikâyet etmededir..

Ney der ki: 

“Beni kamışlıktan kopardıklarından beri iniltim, kadın ve erkek herkesi ağlattı..

Ayrılık, bağrımı parça parça eylesin tâ ki aşk derdini anlatabileyim..

Her kim aslından uzak ve ayrı olursa o, kavuşma zamanını bekler durur..

Ben ki her meclisin ağlayanı, iyilerin de kötülerin de arkadaşıyım..

Herkes kendi zannınca bana dost olur, sohbetimden bir şeyler öğrenmek ister..

Gerçi sırrım, feryâdımdan uzak değil, lakin her göz ve kulakta bunu sezecek nûr yok..

Can ve ten birbirinden gizli değildir. Fakat canı, görmeye izin yoktur..

Ney'in sedası ateş oldu, onu hava sanma! 

Kimde bu ateş yoksa yazıklar ona..”

Fark ettiniz değil mi? Bir Ney dahi “dinlenilmeyi” ve “anlaşılmayı” arzuluyor.. Elbette ki, bizim 

literatürde herhangi bir nesnenin ya da eşyanın “dillendirilmesi”, hipnotik iletişimin ya da hipnoz 

tekniği argümanlarından biri olan “antropomorfik metaforlar” dediğimiz, “insansılaştırmalara” birer 

örnektir.. Bu teknik anlatımı ve telkinin gücünü katlayan bir tekniktir.. 

Dinlemek neden bu kadar önemlidir peki? 

Bu sorunun iki yönlü yanıtı var.. 

Sağlıklı ve İyileştirici 
İlişkiler İçin
NEDEN ve NASIL “BAĞ” 
KURACAĞIZ?

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar
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Birincisi; konuşan kişinin ne anlattığını ve neden anlattığını anlayabilmemiz için gerekli, ikincisi de 

konuşan kişiye neyi neden anlatmamızın gerekliliğini bilebilmemiz açısından gerekli.. Yani ben eğer 

dinlemezsem, bunun çok yönlü olumsuz yansımaları olacaktır ve kesinlikle o iletişimin ve ilişkinin 

niteliği zayıflayacak, çatışmalar artacak veya araya mesafe girecek ya da kopuşlar yaşanacaktır.. O 

yüzdendir ki, “anlamak için” önce “dinlemek” gerekiyor.. (Bunun için gerekirse, dinleme becerileri 

odaklı eğitim ve kurslara katılmanızı kesinlikle öneririm, çünkü başlı başına bir konu ve adı üstünde, 

bir “beceridir” dinlemek)..

2. Konuşturun.. 

Şayet, karşınızdaki insanda derin ve kalıcı bir etki bırakmak istiyorsanız tüm içtenliğimle diyebilirim 

ki, karşınızdakini dinleyin ve konuşturun.. Zira asıl etkileme sanatı bir insanı konuşturmaktır.. Neden 

mi dersiniz? Çünkü bizler kim ne derse desin, kendimizden bir şeyler anlatmayı seviyoruz.. Evet, 

kesinlikle bu bizi nedense çok iyi hissettiriyor.. Hele ki karşımızda bizi dinleyen, önemseyen ve hatta 

bizi anladığını düşündüğümüz biri varsa değmeyin keyfimize.. Dünyada bizden iyisi yok! Anlatır da 

anlatırız.. Düşünsenize, sizi hem dinliyor hem sizinle ilgili – tadında - sorular soruyor ve sizin 

anlattıklarınıza değer atfediyor.. Aman tanrım! Bu bir mucize.. 

Maalesef ki, neredeyse bu tür iletişimleri deneyimlemek bir mucize oldu sanki! Karamsarlığı kibarca 

reddeden ve daima iyi ve güzel olana odaklanmayı öncelikleyen biri olarak kabalığın ve 

nezaketsizliğin, kavga ve çatışma kültürünün nasıl da kara bulut misali yayıldığına ve ışıl ışıl parlayan 

güneşimizin önünü kestiğine çok defa tanık olmanın derin hayfını yaşamıyor değilim!  Yine de 

Mahatma Gandhi’nin dediği gibi; “Dünyada görmeyi arzu ettiğin değişimin kendisi ol!” düsturundan 

hareketle biz neyin hayalini kurup arzuluyorsak ona kendi hayatımızda hayat vermenin çabasındayız 

elbette.. 

Değerli okurlar, yaşamınıza bir nebze de olsa renk ve ışıltı katmanın heyecanıyla paylaştığımız bu 

bilgiler umarım amacına hizmet etmektedir.. Bizim zekatımız bu olsun ve ödülümüz de 

yaşamlarınızda bu bilgilerin yeşermesi ve çiçek açıp meyve vermesi olsun.. 

Sağlıklı ve İyileştirici 
İlişkiler İçin
NEDEN ve NASIL “BAĞ” 
KURACAĞIZ?
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FARKINDALIK_________

Konumuzdan mini minnacık ve tatlılıkla uzaklaştık, farkındayım! Aslında silip düzenleyebilirim 

yeniden, ama yaşam felsefesi olarak da sürekli olarak “silmeleri” değil, bazen de olanı olduğu haliyle 

“olabildiğince” kıymetlendirmeyi amaç edinmiş biri olarak, “madem gidişat bu şekilde olageldi, 

olduğu haliyle hep birlikte bunu kıymetlendirelim” niyetiyle devam ediyorum, kaldığım yere..

Umarım, “anlaşılabilmişimdir” sizin tarafınızdan..  

Bakınız, hemen konuya dönüverdik gördünüz mü? 😉

Ne demiştik son olarak? Konuşturun.. Evet, konuşturun.. Konuşturmanın en keyifli ve geliştirici yolu 

da, “soru” sormaktır.. Biz buna koçluk literatüründe; “Soru sorma sanatında ustalaşmak” diyor ve 

hayli bir zaman ayırıyoruz bu beceriyi sağlamlaştırmaya.. Zira, soru deyip geçmeyin.. acayip bir itici 

güç ve doğru konuma ulaşmak için yön belirleyici bir navigasyondur iletişimlerde soru sormak..

(Yine dinlemede olduğu gibi, “soru sorma sanatında ustalaşmak” konusunda da, kendinizi daha da 

geliştirmek istiyorsanız, mutlak surette bu konu odaklı eğitim ve kursları öneriyorum sizlere..) 

3. Uyum Sağlayın..                                                                     

Tatlı bir yaz günü arabada gidiyorsunuz.. Sabah saatleri, klimayı açmak yerine camları açmışsınız, 

içeri tatlı tatlı, serin serin, üfür üfür rüzgar doluşuyor.. Sanki tüm duyularınız en üst seviyede açılmış, 

adeta muhteşem bir bilinçsel patlama yaşıyorsunuz ve o içeri yayılan rüzgarın her bir zerresini her bir 

atomunu hissedebiliyorsunuz.. O da ne? Sanki o zerrecikler, parkta heyecanla ve coşarak oynayan 

çocuklar gibi şen ve coşkulu.. Ve siz, havayı oluşturan bu elementleri ve onların da alt boyutundaki 

parçacıkları algılayabiliyorsunuz o an.. Tarifsiz bir uyanıştasınız yani.. İçiniz dışınız buram buram

yaşam doluyor ve taşıyor.. Tam böyle sarhoş bir anda aklınıza bu an’ı taçlandıracak bir fikir geliyor ve 

ruhunuzu da beslemek adına radyoyu açıyorsunuz.. Sizi, evrenin ta öte boyutundan bu dünyaya ışık 

hızıyla çekmeye hazır ve nazır haberleri maberleri hızlıca geçip, içinizdeki bayram havasına eşlik 

edecek bir şarkı ayarlıyorsunuz hemen.. 
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FARKINDALIK_________

Frekans frekans dolaşıp, size o anki taşkınlık ve coşkunluğunuza hitap edecek türden bir müziği 

yakaladınız ve radyo alıcısını orada sabitlediniz.. Şimdi ne yapıyorsunuz? Belki de en özgür ve coşkun 

halinizle bağıra çağıra o şarkıya eşlik ediyorsunuz.. Edin.. Bağırın çağırın, bu aşkınlığı dibine kadar 

yaşayın zaten.. Çünkü tam böyle anlarda bilin ki, ruhunuz kendini yeniliyor ve içinizde, olağanüstü 

kıvrak ve zarif hareketlerle adeta baş döndüren bir dans şeklinde “yeniden yapılandırma” yaşanıyor..

Ne muhteşem bir sistem ama!  

Gelelim “uyum sağlama” konumuzla olan bağlantısına.. Zira mevzu buydu; Uyum sağlamak.. 

hatırlayın, biraz önce ne yaptık? (Sanki hep birlikte “Yuppii, kendimizden geçtik!” der gibisiniz).. 

Yaptığımız aslında, evet hem bir tür imajinasyon ile kendimizden geçmekti ve hem de şuydu; Uyum 

sağladık.. Ne ile peki? Radyo vericisi aracılığı ile belli bir frekans aralığından yayılan müzik parçasını 

“yakalayabilmek” için kendi alıcımızı o frekans aralığına sabitledik ve işte ta taam, “uyumun kralı” 

size.. 

Peki.. Şimdi bir soru.. Şayet “alıcılarımızı” ilgili frekansa eşleştirmeseydik bize hitap edecek o müziği 

dinleyebilir miydik? Elbette ki hayır.. Bu deneyim için bir “eşleşme” gerekiyor ve biz buna “uyum & 

ahenk” diyoruz.. Ve size gerçek bir sır vereyim mi ilişkilere dair; “Şayet uyum yoksa bir iletişim 

esnasında, bilgiler ve veriler sağda solda uçuşur ama kimse bir şey kapamaz, yakalayamaz, alamaz 

ve veremez!”.. İşte bu yüzden karşılıklı etki ağını “nitelikli” bir şekilde oluşturabilmek için yani o 

“bağı” kurabilmek için bir diğer ileri koçluk becerisi olan “uyum sağlama” konusunda kendinizi 

geliştirmenizi samimiyetle öneriyorum.. Bunun için de birçok kitap, makale, internet paylaşımları ve 

videolar olmakla birlikte yine uyum sağlama becerimizi geliştirecek yetkin eğitim ve kurslar sürekli 

olarak organize edilmektedir.. Lütfen hangi mecra, kurum ya da kişi veya kitap ya da video size hitap 

ediyorsa kendinizi onunla beslemeye devam edin.. 

4. Empati kurun ve karşınızdakine “anlaşıldığını” hissettirin.. 

Herhangi biriyle bir konuşmadasınız ve o anki sorumluluğunuz ya da misyonunuz gereği onu 

“anlamakla” mükellefsiniz.. Ne demiştik; Önce dinleyin.. Sorularla açın ve konuşturun.. 
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FARKINDALIK_________

Uyum sağlayarak ona, onun değerlerini, dünyasını veya duygularını anladığınız ve kabul ettiğiniz 

mesajını iletin.. Son olarak da onu gerçekten anladığınızı hissettirecek şu soruları “kendinize” 

sorarak, empatiyi başlatın.. 

Soru şu; 

• Bana bunu/bunları niye anlatıyor?

• Anlattıklarını onun için problem haline getiren şey nedir?

İşte bu iki güçlü soru sizin, onu çok daha geniş açıdan “taramanızı”, sahne arkasındaki gerçek niyeti 

ve çabayı ve de doğal olarak da onu anlayabilmek adına çok daha fazla ve “tarafsız” veri toplamanızı 

sağlayacaktır.. 

Değerli okurlar;

Yaklaşık 13 yıllık kişisel/kurumsal koçluk - mentörlük çalışmalarımdan ve verdiğim eğitimlerden 

kazandığım deneyimlerimden damıttığım bu güçlü ve samimi bilgileri sizlerle paylaştım.. Bu onuru 

yaşattığınız için hakikaten müteşekkirim sizlere ve vesile olan herkese.. Bu rafine ve doğal 

destekleyici mahiyetindeki bilgilere yaşamınızda yer vermeniz ve üzerine düşerek bolca pratik 

yapmanız halinde inanın ve emin olun yaşamınızın çok farklı bir yönde ve bambaşka bir halde 

“yeniden” şekillendiğini göreceksiniz.. 

Bu inanç ve eminlikle, tekrar yeni girdiğimiz bu 2023 yılının hepimiz ve tüm dünya yaşamı için 

beklenmedik güzelliklere ve iyiliklere sahne olmasını tekrardan can-ı gönülden diliyorum ve kendi 

adıma buna hizmet etmeye de devam etmeyi seçiyorum.. 

Şimdilik sevgiyle ve her daim bilgiyle.. 
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"Teneffüsün çocuklar için öneminin farkındayız ve bunu okula dahil ediyoruz. Ancak yetişkinler

olarak oyunun önemini unutuyoruz"

Bilim insanları, rutin haline getirilen olumlu alışkanlıkların strese iyi geldiğini söylüyor. (Pixabay)

Bilim insanları ve başarılı şirketlerin yöneticileri sabah rutini oluşturmanın faydalarından sık sık

bahsediyor. Sabah 04.30'da uyanıp güneş doğmadan egzersiz yapanlar olduğu gibi sabah

sessizliğinin tadını bir fincan kahve içip kitap okuyarak çıkanlar da var.

Ancak özellikle soğuk mevsimlerde sabahlar zor olabiliyor. Uyanmak yerine alarmını erteleyerek

yatakta vakit geçirmek daha cazip hale gelebiliyor.

Öte yandan sabah rutininin faydaları bilimsel çalışmalarla kondu. Bunun stresi azaltabileceği, 

enerjiyi artırabileceği ve işte üretkenliği artırabileceği ortaya konmuştu.

CNBC, saygın psikologların daha mutlu ve üretken olmayı sağlayacak üç sabah rutini önerilerini

yazdı.

Bir amaç belirleyin

Psikolog Jessica Jackson yapılacaklar listesinin yarardan çok zarar getirebileceğini söyledi. Uyanır

uyanmaz e-postaları kontrol etmek veya takvime bakmak gibi maddelerden oluşan yapılacaklar

listesini kontrol etmenin güne stresli bir şekilde başlama yolu olduğunu kaydeden psikolog, bunun

beynin panik moduna geçireceğini vurguladı.

Uzman bunun yerine güne bir kelime ya da cümleden oluşan bir amaç belirleyerek başlanmasını

tavsiye etti:

Kendinize, 'Bugünkü amacım başarılı olmak veya 'Bugün rahat olmak istiyorum' diyebilir ve bu

şekilde hissetmek için gelecek 24 saat içinde neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. 'Minnettarlık' 

gibi güçlü bir kelime de gün boyunca her şeye nasıl tepki vereceğinizi etkileyebilir.

Jackson bunun önceliklerinize odaklanmanızı ve tamamlamanız gereken işlerden ziyade o gün için

heyecanlanmanızı sağlayacağını savundu.

PSİKOLOGLARA GÖRE 
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ÜÇ SABAH RUTİNİ
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İnternet gerektirmeyen bir rutin seçin

Psikolog Debbie Sorensen, "Sabahları teknolojiden kopmak beyninizi yeniden başlatmanın en iyi 

yolu" dedi.

Uyandıktan hemen sonra telefona ya da bilgisayara bakmanın dikkatinizi dağıtacağını ve olumsuz bir

haber görmenin stresi tetikleyebileceğini belirten Sorensen bunun yerine kitap okumak, günlük

yazmak, yürüyüş veya egzersiz yapmak gibi aktiviteleri önerdi.

Psikolog şöyle konuştu:

Sabahları rahatlatıcı ve çevrimdışı bir aktivite yapmanın faydaları gün boyunca sürer. Çünkü güne

zihinsel açıdan daha dengeli ve enerjik hissederek başlarsınız.

Sorensen kendisinin sabahları çocuklarından biriyle kitap okuyarak ya da ailesindeki kimse

uyanmadan bir bardak kahve içerek geçirmeyi sevdiğini söyledi.

Sabahları eğlenceli hale getirin

Endüstriyel psikolog Laura Pendergrass, "Eğlence, sağlıklı yaşam denkleminin kritik ama yeterince

değer verilmeyen bir parçası" diye konuştu.

Pendergrass işe hazırlanırken üç dakikalık dans rutini veya en komik arkadaşlarınızdan birini aramak

gibi eylemlerle sabahları gülümseyebileceğinizi ifade etti. Bu, mutluluk hormonu diye de bilinen

endorfinin salınımını artırabilir.

Endüstriyel psikolog kendisinin işe gitmeden önce genellikle birkaç dakika pozitif doğa belgeseli

izlediğini, bunun ruh halinde büyük fark yarattığını belirtti:

Teneffüsün çocuklar için öneminin farkındayız ve bunu okula dahil ediyoruz. Ancak yetişkinler olarak

oyunun önemini unutuyoruz.
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AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

Bir çoğumuz koca bir illüzyonun içinde yaşıyoruz ve bu illüzyonun içinde yine bir illüzyona inanıyor, 
mutlu olduğumuzu sanıyoruz.

Tam bir kısır döngü!

İşin acı tarafı eğitimlerime, atölyelerime katılanlar ya da bireysel danışmanlık almak isteyenler de 
ortak nokta şu; "mutlu olmak istiyorum"

İyi, güzel…herkes bunu istiyor. 

"Peki, ne olursa ‘mutluyum’ dersin" diye sorduğumda buna cevap alamıyorum.

Beyinler allak bullak olmuş, kalıplaştırılmış mutluluk modelleri dayatılıp adına "yaşam" - "yaşamak" 
denilmiş.

Birkaç günlük tatil ilan edilir, hemen “nereye gitsem” araştırmaları başlar. Tatil zamanlarında tatile
gidilir. Kural gibi yani…Sürü halinde neredeyse bütün şehir başka şehirlere gider. O şehirler, o 
tercihler bile genelde bellidir; Antalya, Bodrum, Alaçatı...

Ben ara tatil zamanlarında böyle bir arayışa girmiyorum aksine kendi şehrimde kalıp sakinliğin tadını
çıkarıyorum. Sürüyle birlikte göç etmek, yapılanın aynısını yapmak pek bana göre değil.

Bir şey “moda“ adı altında piyasaya sürülür, bir süre ortalık aynı model gezinen insanlardan
geçilmez. Buna da çağdaşlık, modernlik deriz. Şayet, modaya uymayıp yani kopyalanmış olmaktansa
orjinal olmayı, kendi ojinalliğini şeçersen “çağ dışı“, “moda'dan ne anlarsın sen” olursun.

Çok satan kitaplar listesine bakıp, çok satan kitabı alıp, sadece çok satan kitabı konuşuruz. Böylece
sıkı kitap sever, sıkı okur oluruz.

Tek bir gazeteyi alır okur, tek bir kanalı izler bir süre sonra o tek gazetenin yazarlarının, kanalın
fikirlerini kendi düşüncelerimiz gibi benimser “aydın” olduğumuzu savunuruz.

Leyla ve Mecnun gibi bir aşk ararız, ama “bak, Ayşe'nin, Ahmet'in sevgilisi doğum gününde, evlilik
yıldönümünde şunu şunu yapmış, almış” vs. deyip kıyaslarız. Doğum günleri kutlanmalı, özel günler
mutlaka hatırlanmalı dayatmasının içinde mutluluk ararız. Maddesel ya da görsel boyutta yaşayıp
ruhsal tatmin isteriz.

“Off, hayat çok rutin, her şey aynı” yakınmalarını dilimizden düşürmeyiz. Farklı olanı yapmayız ama 
farklı olanı ararız, farklı olanı yaşamak isteriz. Orjinal olmadan, başkalarının yaptığını, “aynı”yı
yaparak ya da modelleyerek renkli bir yaşam düşleriz.

Acil kalıplara, dayatmalara kendi ellerimizle teslim ederek yitirdiğimiz "BEN"imizi, "ÖZ"ümüzü en
önemlisi de "RUH"umuzu bulmamız gerek. Aksi halde satılmış, satın alınmış ruhlar olarak ölüp
gideceğiz.

RUHUNU SATMIŞSIN 
HABERİN YOK!



KURUMSAL



KURUMSAL_________

Merhaba, 

Bundan önceki sayılarımızda Kurumsal hayatta İLETİŞİM ve önemini sizler ile paylaşmış idim.

Bu sayımızda ise sizlerle çok farklı ve çok önemli bir konu olan TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 

hakkında bilgiler paylaşmak istiyorum.

Herkesin aklına «Nereden bu konu geldi???» diye bir soru gelebilir, açıklayayım…

Çalıştığım şirkette %40 - 50 oranında kadın çalışanlarımız var. 2022 yılında eğitim departmanımız 

tarafından «Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğiticisi olmak ister misiniz?» diye bir mail geldiğinde hem çok 

şaşırdım hem de çok sevindim. Çünkü bizim evimizde kadın oranı %66 (Eşim ve kızım nedeni ile ben 

daha azlıktayım 😊😊😊)

Hemen eğitim departmanımıza aday olduğumu ilettim ve şirketimizde yaklaşık 40 aday eğiticiden 

biri olarak eğitimlerimizi almaya başladık. Yaklaşık 6 ay süren eğitimlerde tüm konularda toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin tüm hayatımıza kattığı değerler konusunda, değerli eğitmenlerimizden çok önemli 

eğitimler, seminerler aldık. Şirketimin bana sağladığı eğitim imkanı ile EŞİTLİK ELÇİSİ olduğum için 

çok mutlu ve gururluyum. 

Öncelikle bu kadar kapsamlı ve önemli bir konuyu bir sayıda anlatmanın zor olduğunu belirtmek 

isterim. Bu nedenle belki 2 veya 3  bölümde sizlere özetlemem daha uygun olacaktır. 

TOPLUMSAL CİNSİYET Nedir? sorusu ile başlayabiliriz…

Toplumsal Cinsiyet, biyolojik özelliklere bakılarak belirlenen cinsiyet doğrultusunda toplumun 

kadınlık ve erkeklikle özdeşleştirdiği her türlü duygu, tutum ve davranışı ifade eder. Kısaca, bireyleri 

‘kadın’ ve ‘erkek’ kimlikleri üzerinden kategorize eder. Fakat bu beklentilerin fiziksel, elle tutulur 

dayanakları yoktur. Bunların hepsi tamamen toplum tarafından belirlenen beklentiler olduğunu 

belirtmek isterim. ( Örnek; kadının anne, erkeğin baba olarak görülmesi vb.) 

Toplumsal cinsiyet hayatımıza nasıl etki eder? sorununa birlikte cevap arayalım mı? 

Toplumsal cinsiyet rolü çok önem taşır. Hepimizin aklına evi geçindirme sorumluluğu kime ait, ev 

işleri ve çocuk bakımı kime ait olduğu, hangi duyguları yaşamalı, hangi kıyafet ve renkleri giymeye 

izinli olduğu vb. tüm konular gelmektedir. 

Konuyu detaylandırmak gerekirse birçok toplumda erkeklerin rolü kamusal anlarda ve ev dışı işlerde 

çalışmak ve boş zamanlarda erkeklere ait alanlarda zaman geçirmektir. Kamu ve devleti ilgilendiren 

konularda rol almak erkeklere yüklenen TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ ile ilişkilidir.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
VE ÖNEMİ 
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KURUMSAL_________

Kadınlar ise daha çok özel alanlarda kalıp, ev içi işlerin sorumluluğunu almak, bebek ve yaşlı 

bakımıyla ilgilenmek, sosyalleşme zamanlarını da yine evin içinde geçirmektir. Bu da kadınlara 

yüklenen TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ’dür.

Oysa ki toplum devingendir. Toplumun ihtiyaçları içinde bulunduğu dönemin ve kültürün 

koşullarına göre değişiklik gösterir.

Bu konuda bazı örnekler vermek gerekirse; ilk toplumlarda cinsiyete dayalı iş bölümü biyolojik 

nedenlere dayanıyordu. Göçebe toplumlarda erkek avlanırken, kadın kök bitkileri toplar ve 

çocuklarla ilgilenirdi. Kadın ve erkekteki beden farklılıkları toplumun ayakta kalması için bir güç 

oluşturuyor idi.

Tarım toplumunun yaygınlaşması ile beraber ihtiyaçlar değişti. Cinsiyete dayalı iş bölümü zamanla 

cinsiyetçi iş bölümüne dönüştü. 

Toplumsal cinsiyet rolleri aynı zamanda içinde yaşanılan zaman ve mekana göre değişiklik de 

gösterebilir. Bu duruma en önemli örnek TOPUKLU AYAKKABI’dır.

Günümüzde yüksek topuklu ayakkabıları ağırlıklı kadınlara yönelik pazarlandığını biliyoruz. Fakat orta 

çağda yüksek  topuklu ayakkabılar daha çok ‘erkeklik göstergesi‘ olarak görülüyordu. Krallar, 

prensler daha ihtişamlı ve üstün görünmek için kaftanlarının altlarına yüksek ayakkabılar tercih 

ediyorlar idi.

21. yüzyılda ise tüm güçlü figürler şatafattan uzak, sade, takım elbise veya siyah bir T-SHIRT ile 

yetinmektedir.

Bu bölümü şu şekilde özetlersek; cinsiyetlere yönelik belirlenen roller ve sorumluluklar, zamana ve 

içinde  bulunan kültüre bağlı olarak farklı oldukları için güvenilir veya sabit değildir. Bu nedenle 

ESNEKTİR ve DEĞİŞEBİLİR.

Toplumsal cinsiyet rollerinin sabit olduğunun düşünülmesi cinsiyet rolleri ile uyumlu olmayanlara 

yönelik ayrımcılığın ve şiddetin ortaya çıkmasına  neden olabilir.

Bundan sonraki bölümlerde cinsiyet kimliği, çeşitlilik, kapsayıcılık, çocuklarımız, şiddet, kadınların iş 

hayatındaki önemi ve rolleri, her zaman EŞİTLİK konuları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Sağlıklı, mutlu ve her zaman huzurlu çok güzel günler dilerim…

Sevgiyle kalın...

Ahmet Ekenkol | Ticari Grup Müdürü & Mentor 
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Lev Tolstoy Leo, döneminin diğer ünlü Rus yazarlarının aksine zengin bir ailenin çocuğu olarak

1828’de dünya’ya geldi. Doğduğu yer olan Yaysana-Polyana ülkenin büyük ticari merkezlerinden

biriydi ve kültür alışverişi çok yüksek olan bir şehirdi.

Tolstoy, çocukluğunda önce babasını, ardından da annesini kaybetti. Öğrenim hayatına başlayana

kadar yakınlarının yanında kaldı. Yakınlarının ona davranışları psikolojik gelişimini ve yazarlık

hayatını çok etkilemiştir. Daha sonra öğrenim görmek için Moskova’ya gitti. Geçirdiği bu zor yılları

ilk romanı olan ‘’Çocukluğum’’ adlı eserinde yayımladı.

Moskova’da iyi bir öğrenim gördü ancak yakınlarının ilgisizliği yüzünden okulu bırakarak doğduğu

yere, Yaysana-Polyana’ya dönmek zorunda kaldı. Burada yoksul ve sefil bir hayat sürmeye başladı. 

Rus İmparatorluğunun büyük askeri harekatı için başlatılan seferberlik sırasında orduya girdi. 

Askerlik yıllarında görevi için Kafkasya’ya gitti. Kafkasya halkı fakirlik ve açlıkla

boğuşuyordu. Tolstoy gördüğü bu olaylardan yola çıkarak izlenimleriyle ilk gerçekçi hikâyelerini

yazmaya başladı. Daha sonra subay olarak Kırım Savaşı’na katıldı. Rus ordusunun aldığı ağır yaralar

ve düşman askerlerinin Rus askerine yaptığı eziyetleri düşünerek askerliği bırakma kararı aldı. Sakin

ve huzurlu bir hayat sürebilmek için Petersburg’a gitti. İstediği gibi geçirdiği bu yıllarda birçok hikaye

ve roman yazdı. Büyük paralar kazanmıştı ancak henüz ünlü bir yazar değildi. Çocukluğundan beri

merak ettiği Avrupa’yı görmek ve yeni deneyimler yaşayabilmek için uzun bir Avrupa gezisine çıktı. 

Rusya’ya geri döndüğünde üçüncü kez doğduğu şehire, Yaysana-Polyana’ya döndü. Burada

Avrupa’da ki deneyimlerinden yararlanarak bir çok hikaye yazdı ve yine büyük paralar kazanmaya

başladı. Ancak bu paraları ne kendi hayatı ne de şan-şöhret için harcadı. Köyüne bir okul kurarak

aradığı gerçek huzuru bulacağını düşündü.

Kendi okulunu kurduktan sonra gerçek huzuru bulduğunu düşündü ve evlendi. Evlendiği sırada

kendi 34, eşi Sophie Behrs 16 yaşındaydı. Yıllardır aradığı huzurla birlikte düzgün bir hayatı da elde

ediyordu bu evlilikle. Tolstoy askerlikten ayrıldıktan sonra başlayan bir cinsel bağımlılığa sahipti. 

Evlenene kadar bu bağımlılık köle kadınlarla devam etti. Evlendikleri gün Sophie’ye önceki

hayatında ki bütün yanlışlarını yazdığı bir kitap sundu. Bu kitap aynı gün evlerindeki sobada yakıldı.

Tolstoy ve eşi Sophie’nin 12 çocuğu oldu. Ancak bu çocuklardan 5’i hayatını erken yaşlarda kaybetti. 

Bütün ünlü eserlerini geçirdiği bu güzel yıllarda yazdı. Romanlarını yazmasında eşi Sophie’de

kendisine yardımcı oluyordu. Rus halkının çektiği sefalet ve açlık Tolstoy’u çok üzüyordu. 

Eserlerinden kazandığı bütün parasını halkına dağıttı. Onlar gibi giyinmeye, onların yediği yemekleri

yemeye başladı. 82 yaşında doğduğu kent Yaysana-Polyana’da hayata gözlerini yumdu.

MakaleCafe

KULÜP_________
Zihnin Ötesine Geçenler

LEV TOLSTOY 

https://makalecafe.com/lev-tolstoy-kimdir-2022/


Gözlerini açtığında hayallerinin götürdüğü yerdeydi Mine. Gerçek olabilir miydi?

Hayatını gözden geçirdi. Kolay değildi hiçbir şey. Ne ödüllerle taçlandırdığı işi, ne de anne ve babasının
kendisi için seçtiği rol ona aitti. Ruhuna sığmayan bir elbise giymişçesine içine sıkıştığı hayatı hiç
beklemediği bir anda değişmişti.

O gün! Her şey o gün başladı…O yaşa kadar umutsuzca bastırdığı karanlıkta kalan ruhunun sessizliği ilk 
kez sağır ediciydi. Kalıplarını yıka yıka gelen fırtınaya teslim olduğu o açık denizin tam ortasında
hayatının dümeni artık ellerindeydi.

İki seçenek vardı önünde: Ya güvenli bir limana sığınacak ya da TRAMOLA diyen sese kulak verecekti.

” ‘Olma hali’ alışılmış beklentileri yok eden ilham ve sürprizler verir. İşte o zaman özgün ve tek
olursunuz. Yoksa asla ve asla kendi hayatınızın dümenine geçmeniz mümkün değil.”

KİTAPLIK_________
Öneri | Yorum | Alıntı

Idefix

Tanıtım Bülteninden

https://www.idefix.com/kitap/tramola/edebiyat/roman/turkiye-roman/urunno=0001819562001


ÖNERİYOR_________

Leo Tolstoy maddiyattan kaçınmak isterken şöhretini ve hayatını dengelemeye çalışan bir kişiliktir.

Tolstoy’un “Özel mülkiyetin reddi” felsefesinin sancılı gelişimi…Eşi Sofya’nın direnişi.

Jay Parini'nin romanından uyarlanan filmde, Tolstoy ile 48 yıllık karısı Sofya arasındaki karmaşık aşkın
son yılındaki hikayesini izliyoruz.

AŞKIN SON MEVSİMİ
Büyük bir yazarın hikayesi...

https://www.instagram.com/hamzacelaleddin/


DÜŞÜN_________
Motivasyon | Felsefe



MINDFUL
FARKINDALIK TAŞLARI

MINDFORM – Mindful Farkındalık Taşlarını yanınızdan ayıramayacaksınız. Hem ham kütle taşların
doğal enerji ve şifasından yararlanacak hem de Mindful Günlük Uygulama Kartı ile günlük mindful 
pratiğiniz ve mindful bir yaşam için vazgeçilmeziniz olacakar çünkü gücümüzü AN’dan alıyoruz. Çünkü
zihinsel, ruhsal, bedensel bütünlüğümüz ve özgürlüğümüz AN’da. Mindful Farkındalık Taşları
sevdiklerinizin hayatına dokunmak için de eşsiz bir dönüştürücü armağan.
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• Sahip
Ayça Akın

• Yayıncı & Genel Yayın Yönetmeni
Ayça Akın

mindform@mindformdergisi.com

mindformdergisi.com | mindform.com.tr

KÜNYE & İLETİŞİM

MINDFORM Türk Patent ve Markalar Kurumu tarafından tescillenmiş bir markadır.
MINDFORM markası, dergisi ile ortak projeler üretmek, etkinlikler organize etmek, 

reklam ve sponsorluk iş birlikleri yapmak, dergide yazar olmak veya “MindForm Öneriyor”a
öneride bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

http://www.aycaakin.com/
http://www.aycaakin.com/
mailto:mindform@mindformdergisi.com
http://www.mindformdergisi.com/
http://www.mindform.com.tr/
https://www.mindformdergisi.com/iletisim/
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Yeniden başla.
Yarın değil 

ŞİMDİ BAŞLA!
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