Arkadaş, bu beyin ne
kadar ilginç bir şey!
Biz konuşa konuşa,
bilim insanları ise araştıra
araştıra bitiremedi
bir türlü... Koskoca
vücudumuzda çok küçük
bir yer kaplıyormuş gibi
görünse de, koskoca
evreni içine sığdırabilme
potansiyelini elinde
tutan; şarkılara, filmlere
defalarca konu olan
bu organımızı bu kadar
önemli kılan bir şeyler
olmalı. Beraber keşfe
çıkalım; belki işin
içinden çıkabiliriz...

Şu hayatta hiçbir şeye
güvenmeyeceksin,
beynine bile!
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Neyse, iyi haberi de verelim; beynin
bunu senin iyiliğin için yapıyor aslında.
Yoksa karmaşık bir dünyada hedeflerine
daha hızlı nasıl ulaşabilirsin? Kestirme
yollardan o an veya ileriki bir zamanda
yapmak istediğin şeyleri hayata
geçirmen için irili ufaklı tüm detaylar
beynin tarafından hallediliyor. Sana o
işi gerçekleştirmen için işin en basit kısmı
kalıyor. Böylece birçok detayı hızlıca
değerlendirebilir ve gerçekleştirebilir
duruma geliyorsun.
Yoksa sadece sen tek bir adım atasın
diye beyninde dönen tüm dolapları
anlayabilseydin, içinden çıkılamaz
bir yola girer ve adım atmaktan
vazgeçerdin.
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Biri seni

“Aceleci!”
diyerek mi
eleştirdi?
Haklı olabilir!

Gerçekten düşünceli bir insan olabilirsin,
evet. Ama bu, senin her zaman doğru
düşündüğünü göstermiyor ne yazık ki...
Mesela şu soruyu hızlıca cevaplasana:
“Bir tenis raketi ve bir tenis topunun toplam
fiyatı 1 lira 10 kuruş. Raketin fiyatı topun
fiyatından 1 lira fazla. Top kaç para?”

Düşündün ve 10 kuruş yanıtını verdin, itiraf
et. (Vermediysen helal olsun!) Ama bu
yanlış! Doğru yanıt 5 kuruş olacaktı. Zihinsel
kestirme yollarına başvuran birçok kişi bu
yanıtı verdi. Sen de sezgilerine ve kıvrak
zekânâ güvenip bu cevabı verdin. Belki
de hâlâ yanıtında ısrarcısın. Sağlık olsun.
Ama gerçekten hayatında bir karar vermen
gerekirse, lütfen biraz daha uzun düşün.
Yoksa “aceleci” sıfatını sonuna kadar hak
edebilirsin. Ha bu arada, raketin fiyatı 1 lira
5 kuruş, topun fiyatı ise 5 kuruş.
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Sinema f ilmlerine
inanma,

onlarsız da kalma!
Araba çarptı, oğlan hafızasını kaybetti, âşık olduğu kızı
unuttu, başka birine âşık oldu, hafızası yerine geldi...
İki kız birden zor oluyor ilişkiyi yürütmesi tabii. Beyin
hastalıkları ile ilgili fikir edinmek istiyorsan ne olur bunu
filmlerde arama! Mesela 2002 yapımı Geçmişi Olmayan
Adam (The Bourne Identity) filminde, esas oğlanımız
hafıza kaybından sonra âşık olduğu kıza olan ilgisini
unutmuyor da aslında eğitimli bir suikastçı olduğunu
unutuyor.

Fikir duygusal açıdan etkileyici olabilir
ama gerçek hayatta bir hafıza kaybının
bu biçimde gerçekleşmesi imkânsız.
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Beynin her zaman bir depo
gibi çalışıyor. Telefon numarası
hatırlamak gibi kısa dönem anıları
veya geçen yıl doğum gününde
neler yaptığın gibi uzun dönem
anıları depoluyor. Tanıştığın
insanların isimleri, geçmişte
vakit geçirdiğin kişiler beyninde
kayıtlı. Bilgileri kaydet, hatırla ve
gözden geçir. Bu sayede güçlü
bir hafızaya sahip olacağın gibi,
unuttuğun birçok bilgiyi de yeniden
canlandıracaksın.
Sonsuz hatıralarla dolu hayatında
yaşadığın her şey beyninde
depolanırken, sana da bu
depoyu kullanma
şansı doğacak.
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Öfke, kızgınlık,
korku, sevinç gibi
olumlu ve olumsuz
duygularını içine
atma, bunları
uygun bir dille
ifade et.
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Mesela ben şimdi hafızamı
kaybettim,

bana ne olacak doktor?
n Anterograd amnezi, yeni hatıraların

uzun süreli hafızaya aktarılamadığı
amnezi tipidir. Bunun sonucunda sen
bu tip amnezinin başlangıcından
itibaren olmuş şeyleri, olaydan birkaç
dakika sonra hatırlayamıyorsundur. Bu
hastalığa yakalanmak için beyninin
epizodik/deklaratif bellek ile ilişkili
kısımları zarar görmüştür.

Hafıza kaybının bilimsel adı
“amnezi”. Sen amnestik
olmuşsun! Ama önce ne çeşit bir
amneziye yakalanmış olabilirsin,
onu incelemek lazım.
İnceleyelim:

n Travmatik amnezi, genellikle baş

yaralanması sonucu olur. Merak
etme, bu çoğunlukla geçicidir;
amnezinin süresi yaralanmanın
derecesine bağlıdır ve diğer fonksiyonların iyileşmesine dair gösterge
niteliği taşıyabilir. Orta seviyede bir travma, örneğin bir araba kazası,
kazadan hemen önceki dakikalara dair hatıraların kaybolmasına
neden olabilir.
n Dissosiyatif amnezi; psikolojik veya duygusal travma sonucu oluşan

uzun süreli bastırılmış belleği tanımlamakta kullanılır.
n Korsakoff sendromu; uzun süreli alkolizm bu tip hafıza kaybına yol

açabilir. B1 vitamini eksikliği sebebiyle beyninin zarar görmesi sonucu
oluşur ve eğer alkol alımı ile beslenme düzenini değiştirmezsen
ilerleyebilir. Başka nörolojik sorunlar da bu amnezi tipiyle birlikte
görülebilir.
n Laküner amnezi; belirli bir olay hakkındaki hafıza kaybıdır.
n Dissosiyatif füg veya füg durumu; çoğunlukla geçici olan ve psikolojik

travma sonucu oluşan bir amnezi tipidir.
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n İnfantil amnezi veya çocukluk amnezisi; senin kendi çocukluğundaki

olayları hatırlayamamana yol açar.
n Global amnezi; tam hafıza kaybıdır. Travmatik bir olaydan sonra

oluşan bir savunma mekanizması olabilir.
n Posthipnotik amnezi; hipnoz sırasında olan

olayların unutulması veya
eski hatıraların tekrar
hatırlanmasının mümkün
olmaması durumudur.
n Psikojenik amnezi;

beynin doğrudan
yaralanması, fiziksel
travma veya hastalık
değil de psikolojik
sebepler sonucu
oluşan amnezidir.
n Kaynak amnezisi;

kişinin belirli
bir hatırayı
hatırlamasına
rağmen bu
hatırayı (bilgiyi)
hangi kaynaktan
bildiğini
hatırlayamamasını
içeren bellek
bozukluğudur.

50 İlk Öpücük mü
olurmuş?

Filmde oldu, evet. 2004 yapımı 50 First Dates
filminden bahsediyoruz. Drew Barrymore bu filmde
her gün yeni anılar ediniyordu ancak gece saatleri
geldiğinde, tüm bu anıları unutup sonraki gün
yepyeni bir hayata gözlerini açıyordu. Böylece
Adam Sandler ile her gün yeniden buluşmaya
katlanabiliyordu. Film birçok kişi tarafından
izlenip çok sevildi. Biz de sevdik ancak senaristin
hayal gücüne kapılıp gitmeye gerek yok. Çünkü
bilimsel açıdan bakıldığında bu tip bir hafıza kaybı
mümkün değil, çok üzgünüz.
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Öngörülere
sahip olduğunu

fark et.

Bilim adamları senin beyninin geleceğe dair
öngörü yeteneği olduğu konusunda hemfikir.
Yarın ne giyeceğinden beş sene sonra kendini
gördüğün yere kadar birçok gelecek planını
zaten yapabiliyorsun. Bunu değerlendirmek
yine senin elinde. Beynin bu konuda sana
imkân tanıyor.

Kuş
beyinli!

Başlıkta sana hakaret etmedik aslında,
gerçekten... Zira kuşların beyninin
kendilerine yetecek kadar yetenekli
olduğunun bilincindeyiz. Vücuduna oranla
tam da gerekli olabilecek kadar büyük
bir beyne sahip olan kuşları seviyoruz.
Sen de eğer birine beyni hakkında
bir hakaret etmeyi düşünüyorsan -ki
hakaret etmeyelim lütfen- o kişiye “kuş
beyinli” değil, “sürüngen beyinli” veya
“balık beyinli” diyebilirsin. Çünkü bilimsel
araştırmalar, bu tip canlıların gerçekten
kendilerine yetmeyecek kadar az işlevli
beyinlere sahip olduğunu gösteriyor.
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Akıl sağlığını
koruma notları (!)
Dünyada benzeri olmayan bir
varlık olduğuna ve mutlaka
en az bir alanda yetenekli
olduğuna biz inanıyoruz,
sen de inan. Kendine ve
yeteneklerine saygı duy. Kendini
gerçekleştirmeye, kendindeki
saklı güçleri açığa çıkarmaya
gücün olduğuna inanman lazım.
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Beyinden bahsediyoruz, evet. Beyin ölçümleriyle
ilgili araştırmalarda memeli hayvanların; balık,
kurbağa ve kuş gibi diğer omurgalılardan daha iri
bir beyne sahip olmaları, onların daha kompleks
vücut organizasyonlarıyla izah edilmeye çalışıldı.
Ancak bu konuda kesin bir şey ortaya konulamadı.
Nice basit davranışlar sergileyen memeli hayvanlar
var ki, bazı kuşlar bu memelilerden daha akıllıca
hareketler sergileyebiliyor.
Bu durumda beynin büyüklüğünün işlevle çok da
alakası olmadığı sonucuna varabiliyoruz.
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Duyguların
merkezini
keşfet.
Beyin sadece bilgi depolayan bir mekanik
değil. Kalple bağdaştırılan hislerin merkezi
de beyin. Duygular, motivasyonlar, umutlar,
korkular, heyecanlar... Sinirli veya güler yüzlü
insanlara vereceğin tepkilerin nasıl olması
gerektiğine önce beynin karar verir. Annenle
sevgilin arasındaki ilişki farkını beyninde
şekillendirip, ona göre ilişki kurarsın.
Hayat tecrübelerine
bağlı olarak
korkacağın nesne
veya olaylara yine
beyninin sana
yolladığı sinyallerle
karar verirsin. Bu
sinyalleri kontrol etme
gücü sana ait.

Ben bu anımı sevmedim,
silip değiştirebilir miyiz
lütfen?
Eğer adın Jim Carrey ise ve biz de 2004 yapımı “Eternal
Sunshine of the Spotless Mind” filminin senaristleri isek, tabii
ki silebiliriz. Hatırlayalım, filmde başkahramanımız yanlış
gittiğini düşündüğü bir ilişkinin kendisinde bıraktığı kötü
anılarını sildirmek için para harcayıp bu hizmeti alıyordu.
Teknisyenler kahramanımızı uyutup anılarını izliyor; kötü
olabileceğini düşündükleri anıları ise siliyorlardı.
Filmde dolaylı olarak anlatılan şey, sinirsel etkinliğin bir
şekilde hatırlanan deneyimlerin belirgin ve film gibi tasvirleri
yaratıyor oluşu.
Şimdi gerçek hayata dönelim. Evet, bu bir şekilde mümkün!
Yani edindiğimiz deneyimler, gerçekten de beynin
saklayabileceği bir duruma getirilirken, kısaltılıp sıkıştırılıyor.
Tabii başa sarıp yeniden göstermek ve anıları izleyip silmek
filmle ilgili mümkün olmayan kısımlar.
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Dertler beynin,
çile beynin,

mutluluk
senin olsun!
Beynin sen sabahları uyanasın; işe gidesin,
okula gidesin veya o gün evde vakit geçiresin;
çay demleyesin, kahvaltı yapasın; günlük plan yapasın veya
yatıp tekrar uyuyasın diye milyonlarca kez kendi içinde
çalışıyor, çabalıyor. Gözlerinin hemen arka tarafında bir yerde
bulunan bu organ, kendi içinde dünyaları deviriyor, yeniden
yapılandırıyor. Sen sadece son aşamasında katılıyorsun işlere.
Günlük olağan
yaşamına devam
ediyorsun, beynin
hâlâ sana bunları
okumanı sağlamak
için hayal gücünün
algılayamayacağı
performansı sergiliyor.
Sen, okuyorsun...
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Akıl
sağlığını
koruma
notları (!)

Acı ve mutsuzluk veren
olaylardan kaçıp, neşe ve
mutluluğa yönelmek insan
olarak hepimizin yapısında
var. Seni rahatsız eden olaylardan uzaklaşırken bu olayları iyi
anlaman lazım. Mutsuzluk veren olayları görmezden gelmek,
yok saymak da bir seçenek. Fakat sorunlar ortaya çıktığı zaman
çözmeye çalışmalısın. Birileriyle aranda bir sürtüşme varsa,
araya üçüncü kişileri sokmadan kabul edilebilir ölçüler içinde
bu kişilerle konuşmayı dene.

Bilgi
birikimini
geliştir.
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Gereksiz bir bilgi
beyinden kolayca
atılabilir. Önemli
gördüğün deneyimler
hayatın boyunca
sana yardımcı
olur. Zaman içinde
edindiğin bilgilerin
önemini fark et ve
bunları değerlendir.
Beyin sana bu imkânı
sunar. Bu imkânı
değerlendirdikçe
zekân da gelişmiş olur.

Keşif 17
Aklının başında olduğuna

emin misin?
Bu soruyu sormakta ciddiyiz ve gönül rahatlığıyla bir “evet”
dediğini duyar gibiyiz. Aslında eminiz senin gibi herkesin de
“evet” diyeceğinden. Çünkü aynı soru sarhoşluk nedeni ile
ne yaptığını bilmez durumda olan kişi tarafından da “evet”
olarak cevaplandırılıyor. Şartlar ne olursa olsun sen, biz veya
başka herhangi bir insan; hiç kimse aklının başında olmadığını
söylemez.

Ben
şizofren
değiliz.

“Doktorum bana dört
kişilik samimi yemek
sofralarından uzak
durmamı söyledi;
özellikle de diğer üç
kişi olmadığında...”
Orson Welles
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Bir kadın seni sevdi
diye şizofreniden
kurtulacak değilsin!
John Nash bir matematik öğretmeni. Kendisi şizofreninin pençesine
düşmüş bir kurban olarak halüsinasyonlar görmeye, birbiriyle
bağlantısı olmayan olayları birbirine bağlamaya başlamıştır. 2001
yapımı Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) filminin başkahramanından
bahsediyoruz. Paranoyaları ve kuruntuları önlenemez durumda olan
Nash, bilimsel açıdan bir şizofreni hastasının tüm ayrıntılı sorunlarıyla
baş başadır. Film genel anlamda bilimsel açıdan doğru bilgiler
veriyor. Yalnız, şizofreni hakkında fikir edinirken filme dair ciddiye
almaman gereken bir ayrıntı var; iyi kalpli bir kadın gelip Nash’i sever.
Sevgi dolu bu kadın sayesinde kahramanımız hastalıktan kurtulur.
Ne yazık ki, şizofreni salt romantizm ile düzelecek bir hastalık
değildir.

Uykunun
önemini
algıla.

Uyuduğun zaman
beyninin bir bölümündeki
nöronlar, uyanık zamanlardan
daha fazla çalışır. Düzenli uyku
öğrenme kapasiteni artırır.
Gerekli bilgilerin depolanmasına,
gereksiz bilgilerinse
kolay atılmasına
yardımcı olur.
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İkinci dünyaya

saygı duy!

Şizofreni; düşünüş, duyuş
ve davranışlarda önemli
bozuklukların görüldüğü,
hastanın kişiler arası ilişkilerden ve
gerçeklerden uzaklaşarak kendi
dünyasında yaşadığı, genellikle
gençlik çağında başlayan bir
ruhsal hastalıktır. Çoğunlukla17-25
yaş aralığında başlayan bu
hastalığın popüler kültürde
halk arasındaki konuşmalarla,
sinema filmleriyle ya da başka
yollarla çok zedelenmiş bir
imaja sahip olduğunun
farkındayız. Bunu okuyan
kişi olarak, konunun
hassasiyetini fark etmek
ve hastaların iyileşme
sürecine yardımcı olmak
senin ve bizim görevimiz
olsun.

Yankesicilerin

beyin bilgisi!
Yankesicilerin oturup da
beyin hakkında entelektüel
sohbetler etmediklerini
düşünüyoruz. Ancak
yankesiciler beynin
çalışmasındaki açıkları
bilip bunu başarı ile
kullanırlar. Onlar bu
yeteneği deneyimlerine
borçlular. Çünkü meslekleri
bu konuda “ince” bilgiler
gerektiriyor. Örneğin elimizde iki
yankesici var.
Görev dağılımı yapalım. Yankesicilerden biri bir kurban seçer
ve “yanlışlıkla” kurbanımıza çarpar. Kurbanın dikkati kendisine
çarpan “masum” yankesiciye gider. Artık tüm beyin, çarpma
işlemini analiz etmeye başlamıştır bile. Bunu fırsat bilen ikinci
yankesicimiz ise görevi tamamlamak için kurbanın cebinden
kendi işine yarayacak cüzdanı, kredi kartını ve parayı alır.
Görev artık tamamdır. Bu, yankesicilerin sıkça başvurduğu
başarılı bir tekniktir.
Beynin önemli şeylerle ilgilenirken aynı anda gerçekleşen
başka durumları fark edemiyor. Sokakta daha dikkatli olsan
iyi edersin sevgili beyin sahibi...
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Hamileyken Mozart dinledim,

bebeğim müzisyen
oldu.
Keşif 23

Başlıkta bir kadının merak uyandırıcı hurafesini okudun. Maalesef
hamilelikte kadınların karınlarına dinlettikleri klasik müziklerin,
çocuğun büyüyünce klasik müzik üstadı olduğunu gösteren hiçbir
bilimsel bulgu yok. Bu hurafe ilk olarak 1993’te “Nature” isimli bir
dergide yer almış; ardından da 1997’de yayınlanan “Mozart Etkisi”
adlı kitap tarafından da desteklenmişti. Klasik müziğin insanlarda
garip bir haz ve mekânsal bir akıl yürütme yeteneği sağladığı
konusunda hemfikiriz; hatta bir enstrümanla bu müziğe eşlik
edersek, aldığımız verimi de artırabiliriz. Ancak henüz doğmamış bir
bebek için klasik müzik, bilimsel olarak hiçbir şey ifade etmiyor.

Bilinçli

olduğunu

fark
et.
En azından bu yazıyı okuyor olman bile yerinde bir
bilince sahip olduğunu gösterir. Beyninde birkaç
nöron iletişime geçerek senin bilincini oluşturur.
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Akıl sağlığını
koruma notları

Zamanını verimli şekilde değerlendirmek için
ilk şart, olumlu ruh sağlığına sahip olmandır.
Çalışıp üretken olmanla ruh sağlığın arasında
yakın bir ilişki var. Bu bakımdan, özellikle
okul veya iş dışındaki boş zamanlarında
birtakım uğraşların olursa ne âlâ! Bu senin
yapıcı ve yaratıcı olmanı sağlayacak.

Bir lisan
kolay

öğrenilmiyor!
Diyelim ki, Çinli bir bebeği
evlat edinmek istedin.
Türkiye’de Türkçe konuşan
bir insan olarak büyüttüğün
bu çocuk doğal olarak
Mandarin değil, Türkçe
konuşacak. Çünkü Türkçe
konuşulan bir toplumda
Türkçe konuşarak büyüyor.
Ancak bilimsel araştırmalara
göre beyin, bireyin ne
tür lisanlar öğreneceği
konusunda sonsuz
esneklik
sunmuyor.

Keşif 26
Yani genetik olarak
veya doğuştan bazı dilleri öğrenebilmemiz
pek kolay olmayabilir.

Hayat çok kötü,
her şeyden

Keşif 27

nefret
ediyorum!

İtiraf et, ergenliğin aklına
geldi. Şu anda tüm işini
gücünü kurmuş, hayatını
belli bir standarda
oturtmuş olabilirsin.
Ancak 13-19, hatta
bazen 20, 21 veya
22 yaşlarında sıkça
isyankâr pozisyona
geçip, kolayca
hayattan nefret
edebiliyordun.
Peki bunun sebebi
neydi? Ergenliğin
sırasında beynin ve
vücudun, yetişkinliğine geçerken büyük değişimlere
uğruyor. Bu değişimler daha geniş özgürlükler elde
etmeyi, iş bulmayı, aile kurmayı ve benzeri şeyleri
içerebiliyor. Bu değişimler sana isyan, gerginlik ve
huysuzluk olarak geri dönüyor. Halk tabiriyle hepimizin
“bu yollardan geçtiğini” rahatlıkla söyleyebiliriz.

Amacını
belirle.

Hayatında, uğrunda
yaşanmaya değer bir amaç
ve çile çekmeye değer bir
hedef bulundur. Amaçlar
yakınlarında bir yerlerde
duruyor.

Keşif 28

Keşif 29

Yarın veya 5 dakika sonra
çok önemli bir sınava
gireceksin. Konuları alelacele
tekrar etmek zorunda kaldın değil mi? Belki bu
şekilde kafana birkaç şey daha sokabildin ancak
zamanı doğru kullanmanın yolu bu değil! Psikologlar,
öğrendiğin şeyleri
eğitim seansları
arasında işleme
fırsatı bulduğu
zaman, beyninin
çok daha fazla
ve farklı bilgiler
depolayabildiğini
söylüyor. Ve bunu
neredeyse bir
yüzyıldan daha
uzun süredir
biliyorlar.

Sınavl
a
önce a rdan
verme ra
d
çalışa en
y
güzel ım da
geçsin
!

Akıl sağlığını
koruma notları

Ergenlik döneminde, gencin
isteklerinin engellenmesi veya bir
arzusunun gerçekleşmemesi bu
kişi için kırıcıdır. Gencimiz bu tip
olumsuz durumlarda, ortalama
yetişkin insanlardan daha fazla
hayal kırıklığına uğrar. İsteklerinin
gerçekleşmediği veya kabul
edilmediği durumlara karşı hazırlıklı
ol. Olumsuzlukların akabinde
nasıl davranabileceğini önceden
düşün. Ve unutma, senin bir
noktada başarısız olman, diğer
tüm durumlarda başarısız olacağın
anlamına gelmez. İsteklerinden
vazgeç demiyoruz ancak
gerçekleşmeme ihtimallerini de
göz önünde bulundur.

Keşif 30

Keşif 31
Yayarak öğrenmek,
işte bu!
Diyelim ki 10 farklı şarkı
ezberlemen lazım. Her
şarkı için 10’ar dakika
vaktin var. Bu şarkıları farklı
zamanlarda öğrenmen
beynin için, dolayısıyla
senin için daha fazla
etkili olacaktır. Eğer farklı
zamanlarda değil de
hepsini birden 10x10=100
dakikada ezberlemeye
kalksaydın, sonuç
muhtemelen senin için
fiyasko olacaktı. Farklı
zamanlara yayarak
öğrenme işlemi senin için
olduğu kadar hayvanlar
için de önemli.
Köpeğine her şeyi bir anda
öğretemezsin; ona bir şeyler
öğretip eğitebilmenin yolu,
belirli aralıklarla bilgileri
sunmaktan geçiyor.

Stratejik

düşün.
Hedefini bir piramit olarak düşün
ve bu piramidin en tepesine
senin için en önemli şeyleri koy.
İleride nasıl biri olup nasıl anılmak
istediğine karar ver. Amaç
belirlemek, kendini kodlamak,
stratejik düşünmek, yol haritanı
çizmeye benzer.
Öncelik sıralamana göre
zaman yönetimi geliştir.
Öncelik sıralaman tamamen
senin elinde.

Keşif 32

Keşif 33

Kafandaki
ressama
hayalini
çizdir!
İstekleri ya da amaçları hayal
etmekten bahsediyoruz. Beynin
senin hayallerini ve çok daha
fazlasını her türlü rengi kullanarak
çizebilecek bir ressam aynı
zamanda. Bu ressama neden bir
şans tanımayasın ki? Dünyanın
en büyük sporcuları, sanatçıları
veya işadamları, icralarını
uygulamaya koymadan önce
bunu zihinlerinde tekrar ve tekrar
canlandırıp şekillendirdiler. Yani
kendi kafalarındaki ressamlara
öncelik verdiler. Uygulama
kısmında bu ressam referansı,
kendilerini dünyanın en iyileri
yaptı.

Amaçlarımı ressam
olan beynime
nasıl çizdirebilirim?
Gerçekleşmesini istediğin şeyler için uğraşman
şart. Ancak bunları öncelikle zihninde
canlandırman, yani ressam olan beynine
çizdirmen lazım. Bu konudaki en basit strateji
ise elde etmeyi istediğin şeyi defalarca en
ince ayrıntısına kadar düşünmek.
Eğer geçmişe dair sana mutsuzluk veren bir
şeyler varsa ve bu seni engelliyorsa, kafandan
atmak için dikkatini başka bir şeye ver.

Keşif 34

Akıl
sağlığını
koruma
notları
Beden sağlığın ile ruh
sağlığın arasındaki
ilişkiye dikkat etmen
gerekiyor. Yaşın
ne olursa olsun,
gerekli protein ve
minerallerden yoksun
bir beslenmeye
dur de.
Beden ve
ruh sağlığın için
beslenmene
çok dikkat
et.

Keşif 35

Sevdiğin
sporu
yap.

Düzenli spor veya haftada bir terleyecek
kadar yapılan spor, ruh hâlini yerine
getirecektir. Aynı zamanda olumlu
düşünmene de yardımcı olacak ve
beynini büyütme faktörü sağlayarak
genç tutacaktır.
En sevdiğin sporu belirle.

Keşif 36

Keşif 37
Gerdirip bırak ve

kafandan at gitsin!
Aklına seni mutsuz edecek veya korkutacak
bir şey mi geliyor? Düşünmemeye çalışarak
kafandan at demiştik ama ne biliyoruz, belki
bu senin için mümkün değildir. Bazı psikologlar
bileğine lastik bir bileklik geçirmeni ve aklına
gelmesini istemediğin bir şey aklına geldiğinde
bu bilekliği gerdirip bırakmanı öneriyor.

Bunun yerine sana cazip gelen
başka bir yol da deneyebilirsin.
Mesela sabit bir şarkı seç ve
aklına her geldiğinde bu şarkıyı
açıp o beyin virüsünü başka bir
yere yönlendir.

Sen yaşlanıyorsun,

peki ya beynin?
Yaşın durdurulamaz bir şekilde ilerliyor,
yaşlandığın gerçeğinin önüne geçemiyorsun.
Hâliyle beynin de seninle beraber yaşlanıyor.
Yaşlanan vücut sistemlerin, beynine yeterli
kanı gönderemeyebiliyor.

Ancak beynini besleyerek
gelişimine katkıda bulunmak
senin elinde! Bunu yapmanın
en iyi yolu ise zihinsel egzersiz.
Nöronlar işlerini düzgün
yapabilmek için bu desteğe
ihtiyaç duyuyor.

Keşif 38

Kalp hızını yükseltecek
egzersizleri düzenli bir şekilde
yap ki beynin de kendisine
yeterli kanı ve oksijeni alarak
beslensin, seni mutlu etsin.

Keşif 39

Alzheimer’a
yakalanmadım;
yakalanmış
mıydım yoksa?
Arabanın anahtarını nereye koyduğunu unutman çok normal.
Ama araba kullanıyor olduğunu unutmaya başladıysan,
korkarız sende bir bunama var. Bunama vakalarının üçte
ikisinin sebebi olan Alzheimer hastalığı, normal yaşlanmayla
birlikte ortaya çıkan normal unutkanlıkları değil; belirli beyin
bölgelerinin anormal biçimde zarar görmesiyle ortaya çıkan
rahatsızlıkları içerir. Bu hastalık ileri düzeye ulaşırsa ve sende
mevcutsa, kaç çocuğa sahip olduğunu ve hatta bir çocuğa
sahip olup olmadığını bile unutabilirsin. Sahi, senin çocuğun
var mıydı gerçekten?

Zihinsel egzersizler
beyinde sinirsel bağlantı
havuzunu zenginleştirir.
Beyinde bağlantı
sayısını en çok artıran
şeyler; yorum yapmak,
tekrar yapmak, yeni
şeyler öğrenmek,
yeni deneyimlere açık
olmak, alışkanlıkları
terk ederek rutini
değiştirmektir.

Beynini

zorla.

Keşif 40

Keşif 41
Espri hiç mi komik değildi,

içinden de olsa
gülmedin mi yani?
Mizah dediğimiz şey kolay tanımlanabilen bir şey
değil. Ama biri size bir espri yaptığında bunu rahatlıkla
algılayabiliyorsunuz. Bir teori, mizahın bir sürprizin
ardından içeriğinin yeni bir bakış açısına uyacak bir
şekilde yeniden değerlendirilmesi anlamına geliyor.
Eğer beyninin sağ tarafında hasar varsa, esprileri
anlayamazsın. Bu tip bir durumda söylenen veya
gösterilen mizahi öge, beynin tarafından yeniden
değerlendirilme sorunları yaşar.

Sonuç olarak
aslında seni güldüren
mizahi ögeleri anlayıp
yorumlayabilmeni de
beynine
borçlusun.

Kültürüne ve
algılarına uygun
bir mizah sana
ne fayda sağlar?
Kendini olduğundan daha
iyi hissetmeni sağlar.
Yemek ve cinsellik gibi
zevk verici şeyleri daha iyi
şekilde algılamanı sağlar.

Bir sürpriz eşliğinde sunulduğunda
kahkaha atmanı sağlar.

Pek çok farklı türde
mizah, beyninin
duygusal uyaranlara
tepki veren, orta beyin,
insula, amigdala,
anterior singulat
korteks gibi bölgelerini
etkinleştirir. Bir espri sana
daha da komik geldikçe
bu bölgeler de daha
etkin hâle gelir.

Diğer insanları güldürebilecek mizaha sahip
olursan, sosyal ortamın genişler, fikirlerini etkin
bir şekilde ifade edebilirsin.

Keşif 42

Stresin kalp, bağışıklık
sistemi ve hormonlar
üzerindeki etkilerini azaltır.

Mizahsız
bir hayat
vitaminsiz gıda
gibidir;
yavaş yavaş
hasta eder.

Keşif 43

Hata yaptığında
kendinle bile dalga
geçebilmen erdemdir.
Bu senin açık, doğal ve
sade bir insan olduğunu
gösterir. Alçakgönüllü
mizah sosyal güveni
artırır; takdir, övgü
ve onay ihtiyacını
giderir.

“Mizah da
aynı kurba
ğalar gibi k
incelenebil
esip biçilere
ir ama espri
k
b
u
süreçte ölü
organları is
p
g
id
e mutlak b
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ir bilim aklı
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n
a
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h
ip
olanlar
imsenin ilgis
ini çekecek
bir şey değ
ildir.”

5N 1K

kullan.

Hafız
anın
6 sad
hizm
ık
etçis
i
: Kim
Nere
, Ne,
de, N
e zam
Nasıl
an,
, Niç
in so
rular
ı...
Kola
y ha
tırlay
unut
ıp
mam
a
k
bu so
için,
rular
d
ilinin
ucun
da o
lsun.

Keşif 44

Son Keşif 45
gülen
sen ol!

“Diğer insanlara
komik gelmeyen bir
şey seni eğlendirip
güldürebiliyorsa,
muhtemelen
son gülen
sen olacaksın!”
Anonim

Sana biri böyle bir
uyarıda bulunduğunda
kendinle gurur
duyabilirsin. Çünkü
duygusal biri olarak kötü
veya güzel duygularının
sana kılavuzluk ettiği
bir hayata sahipsindir.
Ne kadar duygusalsan o kadar güçlü sezgilere sahipsindir
ve mantıklı bir karar vermen gerektiğinde yeterli bilgiye
sahip olmadığın zamanlarda duyguların seni doğru olana
yönlendirebilir.

Bu kadar da
duygusal
olma ama...

Keşif 46

Hiç durma ve duygusal
olmaya devam et. Beyninde
duygularını düzenleyen sistem
düzgün çalıştığı sürece, doğru
seçimler de seni bekliyor
olacak.

Keşif 47
Ütüyü
f işte mi
unuttum?
Ya da ocağı kapatmış mıydın?
Endişelerin ve sen! Sana endişelerini
yüzüne vurarak işkence
etmek değil niyetimiz.
Ama endişelerinin ironik
bir şekilde hayatını bir
düzene soktuğu da
bir gerçek. Sana belki
o anda kendini kötü
hissettiren bu endişeler,
aslında senin tehlikeli
durumlara karşı daha
temkinli davranmanı
sağlıyor. Acaba
soğukta aç kalır mısın?
Bu kaygıyı yaşıyorsan
pek de kalacağını
söyleyemeyiz çünkü böyle bir
kaygının ardından dondurucuya
kış için yiyecekler depolarsın.
Sen, kaygılarınla güvendesin!
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Korktuğum
tek şey var,
o da korkunun
ta kendisi...
“Korkmamız gereken
yegâne şey, korkunun
ta kendisidir.”
Franklin D. Roosevelt

Keşif 49

Akıl sağlığını

Keşif 50

koruma notları

Günlük
hayatına
bağlı olarak
gerginlik ve zorlanmalar
yaşıyorsan -ki bunu herkes
yaşar- vücudundaki kas
gerginliklerini gevşet ve
uygun nefes alma
yöntemlerini
öğren.

Bu şekilde gerilim
ve zorlanmalara
karşı uzun vadede
ortaya çıkabilecek
baş ağrısı, kalp
çarpıntısı ve sürekli iç
sıkıntısı gibi olumsuz
belirtilerle baş
etmenin mümkün
olduğunu biliyoruz.

Aslında o kadar da tehlikeli
olmayan bir canlı, nesne ve
durumdan haddinden fazla
korkuyorsan, fobi sahibisin.
Örümcek, yükseklik,
sosyalleşmek... Sende hangisi
var ya da gerçekten var mı
bilemiyoruz ancak eğer varsa
bu senin çocukluğunda veya
ergenliğinde ortaya çıkmıştır;
bunu biliyoruz.

Fobi de
nedir?

Fobi s
ahibi i
nsanla
ne zam
rın ço
an ba
ğu bu
şladığ
korkun
Öğren
ı
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Keşif 52
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Kurumların bile öğrenen
örgütler oldukları takdirde
ayakta kalabileceklerini
unutma.
Her an yeni şeyler öğrenmeye
açık olan bir beynin olduğunu
bil. Öğrenmenin sonu yok.

Öğrenmeyi
durdurma.

Keşif 53

Keşif 54
Mutluluğu
arıyorum,
gören
var mı?
Mutluluğun anahtarı düşük beklentilerdir. Bunu bir
araştırmacı söylüyor. Örneğin bir teknolojik ürün
mağazasına girdin. Yeni bir telefon alacaksın. Alacağın
telefonu mağazadaki diğer çekici telefonlarla değil de
kendi eski telefonunla kıyaslarsan, mutluluğa bir miktar
daha yakın olursun.

Sevilmeye,
güven duymaya,
takdir edilmeye ve kendini
değerli görmeye ihtiyaç
duyabilirsin. Her insan gibi
fark edilmek, hoş vakit geçirmek,
arkadaşlarınla sohbet etmek,
hayal kurmak ve müzik dinlemek
isteyebilirsin. Bunun için kimsenin
onayına ihtiyacın olmadığını
bilmen yeter. Sadece
yaşa ve rahatla.

Akıl sağlığını
koruma
notları

Keşif 55

Olumlu olaylara
dikkat et,

mutlu
olacaksın!
Genel mutluluk
durumunu artırmak
için basit bir yönteme
hazır mısın?
Bir ay boyunca her
akşam, o gün olan üç
iyi şeyi, nedenleriyle
birlikte bir kenara yaz.
Bu şekilde haftadan
haftaya mutluluğunu
artırarak orta düzeyli
bir depresyonun
belirtilerini de azaltmış
olacaksın.
Bugünden başlamaya
ne dersin?

Keşif 56

Basit ol.
Mutluluk parfüm gibidir;
kendine sürmeden başkasına
bulaştıramazsın.
Yürüyebilmek, konuşabilmek,
ağlayıp gülebilmek bile başlı
başına birer mutluluk kaynağı.
Küçük şeylerle mutlu olmak
yine senin elinde.

Keşif 57

Keşif 58

Başarı mı,
mutluluk
mu?
“Başarı, elde etmek
istediğin şeye sahip
olmaktır. Mutluluk
ise elde ettiğini
istemek...”
Anonim

Nasıl kur yapılır?
Cinsel ilişkileri erkekler başlatır. Bu böyleymiş gibi
düşünebilirsin ancak kadın ve erkeklerdeki kur
davranışlarını inceleyen psikologlar bunu kesin bir
dille yalanlıyor.
Bir barda gözleme dayalı yapılan bir araştırmaya
göre erkekler, karşısındaki kadınlar herhangi bir
sinyal vermediği sürece, kadınlara yaklaşmaya
çekiniyor. Sinyal almadığı hâlde bir kadına
yaklaşan erkek sayısı ise çok az. Kadınların
kısa bakışları, kendilerine çekidüzen vermeleri,
gülümsemeleri ve nadiren de olsa dokunmaları
başlıca kur hareketlerinden sayılabilir. Araştırma
yapılan barda, erkekler güzel ancak düşük
seviyeli davetkâr bakış atan kadınlar yerine,
daha çok davetkâr davranışlar sergileyen ancak
daha az çekici görülen kadınları tercih ediyor.
Yani aslında bir ilişkiyi başlatan taraf genelde
kadın oluyor. Ayrıca evlilik boyunca ise kur
yapmayı bilmemenin, evliliklerin kalitesini
düşürerek ömrünü kısalttığını unutma.

Keşif 59

Sosyal
temas
kur.

Zengin ve uyarıcı
ortamlarda büyüyen
çocukların test
performansları, yalın
ortamlarda yetişen
çocuklara göre
daha başarılıdır.
Hayvanlarla,
insanlarla, çiçeklerle
bağlantı kur, konuş
ve onlarla anlaş.

Keşif 60

Keşif 61
Yahu ben bu plakaları

neden sürekli
okuyorum?

07 KLM 34, 35 NPL 06... Plakalar... Belirtmek isteriz ki trafikte
sürekli onlara bakıp duran bir tek sen değilsin. Birçok insanda
adeta bir trafik polisinin ruh hâline bürünmüş bu takıntılı durum
mevcut. Bu konuyu sadece plaka takibiyle sınırlandırmayıp
biraz açalım: Yarım saat içinde baktığın o yoldan kaç
kişi geçti? Sağ şeritten kaç, sol şeritten kaç araç geçti?
Şoförlerden kaçı kadındı?
Şimdi rahatlama zamanı! Bu bir hastalık değil. Kimi bilim
insanları bu durumu “zihinsel zorlantı” olarak adlandırıyor.
Yani bunu bir çeşit “beyin jimnastiği” olarak tanımlayabiliriz.
Yaptığın bu takip ve dikkat gerektirecek takıntıları, beynini
daha canlı tutabilecek bir “puzzle” oyunu gibi düşün. Hastalık
ne kelime, tam tersine zihnini beslemek için çok faydalı! Tabii
bir at sineği gibi olmadıkça.

Beyni
n fark
lı
noktal
ar
göz at ına
alım
Akıl Defteri (Memento)
filminde, başkahramanımızın
beyni çok büyük hasar
görmüştü ve birçok şeyi
hatırlayamıyordu. Ancak
araba kullanmayı gayet iyi
hatırlıyordu. Peki, bu nasıl
oluyordu? Çoğu kişi belleği tek
bir olgu gibi düşünür. Ancak
bellek kendi içinde birçok
bileşene sahiptir. Mesela
beynin bilgileri ayrı, olayları
ayrı bir şekilde depolar.
Tango yapma yeteneğini
ayrı bölümünde, bulmaca
çözme kabiliyetini ise başka
bir bölümünde depolayabilir.
Bunlardan birini veya birkaçını
unutman, diğer hepsini sana
unutturmaz.

Keşif 62

Keşif 63

Gülümse.
Hayatının hiçbir anında gülmekten kaçınma.
Sen güldüğünde, organizman güzel bir masajla
iyileşir. Çünkü gülme esnasında diyaframın kasılır;
karaciğer, dalak, mide, bağırsak gibi birçok
organın uyarılır. Aynı zamanda yüz, boyun, kol,
karın gibi kasların gevşer.
Gülmek beyninin haberci dopamin kullanan
parçalarını harekete geçirir. Dolayısıyla gülmek
beyin için zevklidir ve hatta bağımlılık yapar.
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yok!

Otizmden
bahsediyoruz. Erken
çocukluk döneminde
başlayan ve çok
geniş yelpazede bir
dizi sosyal davranış
bozukluğunun genel
terimidir otizm.

Otizmli bireyler, diğerlerinin
bakış açılarını anlamakta
güçlük çeker. Kendileriyle
ne zaman dalga geçildiğini,
ne zaman sevildiklerini, ne
zaman hakarete veya sevgi
sözcüklerine maruz kaldıklarını
algılayamazlar.
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Otiz
baş m
lan
gıc

ı

Otizme tam olarak neyin
yol açtığı henüz tam olarak
bilinmiyor. Ancak kesin
bir etken olarak genetik
faktörler gösterilebilir.

Doğum anından itibaren beynin
gelişimini tam olarak yapamaması
bunun başlıca sebebidir. Ne var ki yine
de bu konuda sabit bir otizm genine
rastlanamamıştır. Otizmin genetik
mutasyonlar tarafından ortaya çıktığı kesin
bile olsa, bu hastalığın gelişmesinde çevresel
faktörlerin etkisi de göz ardı edilemez.

Otizmin
faydaları

Otizm geni, esasen
tek başına fayda
sağlayabiliyor. Ayrıntılar
söz konusu olduğunda,
hiç kimse bir otistik kadar
başarılı olamaz.

Sebep olarak belki de frontal
korteksten gelen yüksek
düzeyli bir kontrolün olmayışı
gösterilebilir.
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Otistik kişilerden küçük
bir kısmının ayrıntı veya
detay gerektiren belirli
işlere yönlendirilmesi,
toplum açısından çok
büyük faydalar sağlayabilir.
Bilgisayar dehalarının ise
otistik davranış göstermeleri
bir tesadüf değil.
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Otizm geni
diye bir şey
olmasaydı...

“Acaba otizm geni, gen havuzundan
çıkartılsa ne olur? Çene çalıp
sosyalleşerek etrafta dolanan ve hiçbir
iş yapmayan bir grup insan bulurduk
karşımızda.”
Ünlü Otistik Temple Grandin

Yazı
yaz.
Düşünce süreçlerini
netleştirmek, önemli bilgileri
hafızana kazımak ve gelecekte
bu anı daha iyi hatırlamak için
yazı yazmak en iyi yöntemlerden biri.
Yaratıcılığını ve parlak fikirlerini
daha verimli bir hâle getirmek için
yazmak, beynin için de çok özel
bir egzersiz. Böylece daha analitik
bir düşünmeye
sahip olursun.
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Yapma, gerçekten böyle bir
hurafeye inanıyor olamazsın değil mi?
Kadınların ruh hâlinin sık sık değiştiğini
inkâr edemeyiz. Ancak çoğu insan
bu konuda erkeklerin de kadınlar
gibi davrandığının farkında değil.
Psikologlar erkek ve kadın deneklere
cihazlar verip ruh hâllerindeki
değişimleri kaydetmelerini istemişler.
Sonuçlar incelendiğinde birbirlerine
benzer değişimler gösterdikleri
görülmüş. Genlerle güçlü bir bağa
sahip manik-depresif (bipolar) bozukluk
söz konusu olduğunda, erkekler ve
kadınlar aynı yatkınlığa sahiptir.

Akıl
sağlığını
koruma
notları
Nerede olursan ol, olgunlaşman ve
olgunlaşmaya devam etmen için
“kendini bilme” kuralı senin temel
basamağın. Duygu, ilgi, yetenek, ileriye
yönelik düşüncelerin; yürüme, giyinme
ve konuşma şeklin; yalnızken veya
başkalarının yanındayken takındığın
tavırlar senin kişiliğini yansıtır.
Kendini bilmeye çalışman,
sana olaylar karşında
nasıl tavır takınman gerektiği
konusunda da yardımcı
olacak. Ayrıca bu şekilde
kendini başkalarının
gözünden de kolayca
görebilirsin.
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Robert
Orben böyle
düşüyor.
Tabii
günümüzde
bunun
için evlilik
değerleri
rekabete
değil,
birbirini
tamamlamaya
odaklı
olmalı.

Net ol.

Dağınık bir oda veya
karışık bir çalışma
alanı, düşünmeyi
verimsizleştirir. Zihinsel
işler yapacağın yeri
buna uygun biçimde
tasarla ve şekillendir.
Bulunduğun ortam
kadar kendinde de
sadelik ve netlik önemli.
Zor bir zihinsel işe
başlamadan önce
kendini gevşet,
bedenini ve ruhunu
rahatlat ve ne
yapacağını netleştir.
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Zihin
okunabilir
mi?

Günümüzde sadece
basit testlerle,
gözünün sağ
taraftaki resme mi
yoksa sol taraftaki
resme mi kayacağı,
yüzdelik olarak
tahmin edilebiliyor.
Tabii daha fazlası
hiçbir zaman
gerçekleşmeyecek
diye bir kural da
yok!

Zihin okuma, bilimkurgu
filmlerine de konu olmuştur
çoğu zaman. Zihin okuyan
bir alet ve zihni okunan bir
insan... Beyindeki etkinlik
kalıpları oldukça karmaşıktır.
Herhangi bir anda,
beynindeki milyonlarca nöron
etkileşim hâline geçiyor. Tüm
bu nöronların her birinin ayrı
ayrı ne yaptığını ölçebilmek,
takdir edersin ki günümüz
teknolojisi ile pek de mümkün
değil.

Yoksa
bana
inme mi
indi?
Bir inme geçirdiğini nasıl
anlarsın? Ani bir his kaybına ya
da bedeninin belli bir bölgesini
aniden hareket ettirememeye
başlarsan, bir inme veya “beyin
krizi” geçiriyor olabilirsin. Ayrıca
bir anda konuşamamaya veya
sana söylenenleri anlayamamaya
başladıysan, bunun sebebi yine
“inme” olabilir.
Eğer bu saydıklarımızdan herhangi
biriyle karşılaşırsan bir gün, hiç vakit
kaybetmeden bir acil servise gitmen
gerekir.
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İnme nas
ıl
tedavi ed
ilir?
İnme gerçekleştikten sonraki
2-3 saat içinde uygulanacak
tedavi, hasarın azaltılmasında
yardımcı olacaktır. İnmeyi teşhis
ve tedavi etme kapasitesine
sadece büyük hastaneler
sahiptir. Bu sebeple bu tip
bir duruma önlem olarak bu
hastaneleri önceden belirlemek
faydalı olacaktır. İnme geçiren
hastanın genellikle damarları
kontrol edilir ve beyne giden
yollarda bir tıkanıklık olup
olmadığı tespit edilir. Ardından
ilaçlarla tedaviye devam edilir.

Beyin
dostu bir
diyet: Neler
yemeliyiz?
“Bilim döndü dolaştı İbn-i Sina’nın asırlar önce
söylediği “Acıkmadan yeme, yediğin zaman da
az ye.” kuralına geldi.
Genel sağlık kurallarına ilaveten çok fazla çeşit
içeren, besleyici bir diyet uygulamamız gerektiği
fikrine sanırım herkes katılacaktır. Fakat bunun
tam olarak ne anlama geldiği konusunda kesin
bir yargı yok. Nitekim, beyne fayda veren,
beyin fonksiyonunu optimize etmede öne
çıkan bazı gıdalar var. Bunlar arasında balık ve
deniz ürünleri, küçük yumuşak kırmızı meyveler
(berry), ıspanak, bazı bitki ve baharatlar, yeşil
çay, kahve, yumurta, avokado, kuruyemişler,
çekirdekler sayılabilir. Hemen belirteyim ki size
tavsiye edebileceğim tüm gıdalar bunlardan
ibaret değil; bunlar beyne en fazla doğrudan
fayda sağlayan gıdalar, bilimsel veriler de bunu
gösteriyor. Beyin sağlığını korumaya yönelik
diyetlerde her biri önemli bir yer tutuyor.
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Beyin vücuttaki uzun omega-3 yağ asit
zincirinin en yüksek konsantrasyonunu
içerdiği için ve bunlar da öncelikle balık
ve deniz ürünlerinde, keten tohumu,
muhtemelen çörek otu yağında
bulunduğu için, bu gıdalar listenin en
başında yer alıyor. Nörotransmitter
moleküllerin bağlanıp sinir iletişiminin
sağlandığı sinir hücrelerinin dış katmanında
bulunan bu yağlar, beynin gerçekleştirdiği
her fonksiyonda kilit rol oynuyor.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Yaşam değerleriniz
olsun ama...
Âşık ol ama sarhoş olma
Sevgi dolu ol ama sınırsız olma
Rahat ol ama duyarsız olma
Açık sözlü ol ama edepsiz olma
Dürüst ol ama inatçı olma
Samimi ol ama sulu olma
Merhametli ol ama saf olma
Sadık ol ama ahmak olma
Titiz ol ama takıntılı olma
Çalışkan ol ama işkolik olma
Mükemmeliyetçi ol ama hırslı olma
Sorumlu ol ama baskıcı olma
Saygılı ol ama ölçüsüz olma
İddialı ol ama muhteris olma
Mütevazı ol ama özgüvensiz olma
Başın dik olsun ama kibirli olma
Özgüvenli ol ama kendini beğenmiş olma
Özgürlükçü ol ama sorumsuz olma
Çoğulcu ol ama görgüsüz olma
Disiplinli ol ama sevgisiz olma
Eleştirici ol ama iğneleyici olma
Eleştiriye açık ol ama ezik olma
Değer yargıların olsun ama ısrarcı olma
Hayata değer katan ol ama kendinden bilme
İyi insan olmak varoluşumuzun kirasıdır unutma...

Nevzat Tarhan
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