
                                                                                                                                                       

 

YAŞAMSAL USTALIK – 101- 

KAFAMIN İÇİNDE BİRŞEY VAR. 

BEYNİMİZ… 

21.yüzyılın karmaşık fiziksel ve sosyal ilişkileri içinde yaşayan günümüz insanı aslında büyük bir kaos’u yönetme 

sorunu ile karşı karşıyadır. Peki, insan bu karmaşayı yönetmeye gerçekten hazır mı? Bu konu kendi çabasına bağlıdır. 

Kendin de bulunan kapasiteyi ne kadar etkin kullandığı ile alakalıdır. Bu karmaşa içinde oluşan tüm çevresel faktörleri 

ve toplamı oluşturan her bir bireye ait tercihleri, kararları, duyguları, motivasyonları ve davranışları tek tek 

yönetemeyeceğine göre tek çare kendine ait olanlar üzerinde ustalaşmaktır. Kendinize ait potansiyel ya da eksiklerle 

yüzleşmek sizi zayıflatmaz aksine yaşam içinde sizi en son versiyonunuzla daha hazırlıklı yapar. Buna ben elinden 

geleni değil, elinden gelenin üstünü yapmak ya da olmak diyorum. 

Her zaman en son marka ileri teknoloji ürünü arabaya binmek isteyen insanoğlu neden kendine dair konulara daha 

umursamazdır. Bu konu dâhil her şeyin bir nedeni vardır. Bu konuda bilgisi ve farkındalığı  olmak ile daha iyi tecrübe 

yaşayanların yanında uğradığı her hayal kırıklığını şansızlıkla açıklayan ‘’ öğrenilmiş çaresizlik’’ çıkmazında yol arayan 

yığınlar vardır. 

Çare tüm yaşamın ‘’hareket merkezi’’ olan beynimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak ve kendimiz ve içinde 

bulunduğumuz toplum için karmaşayı daha yaşanılır hale getirmektir. Bir yönetim ve siyasal bilimler meraklısı olarak 

beynimizi anlamaktan kastım, bir nörolog yada psikiyatr kıvamında  gerektiğin de tıbbi müdahale değildir. Ama insan 

psikolojisi ve davranışlarının kaynakları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktır. 

Nasıl ki üzerinde yaşadığımız yerkürenin merkezinde mağma tabakası olduğunu bildiğimiz gibi insan davranışlarının 

kaynağının da beyin olduğunu bilmemiz gerektiğinden bahsediyorum. Bu konuda ki bilgi ve becerileriniz arttıkça daha 

iyi bir aile ve daha iyi bir toplumsal yaşama sahip olacağınıza inanıyorum. Yönetim bilimi açısından ise yüzlerce 

parametre ve ilişki ağını yönetirken ben kırk yıldır böyle yaşadım bundan sonra  da değişmeyeceğim çaresizliğine 

mahkumiyetten kurtulacağınızı garanti ederim. Yaşamın kaynakları hakkında bilginiz ve beceriniz arttıkça sorunların 

büyümeden çözüldüğünü, daha az enerji ile daha çok iş yaptığınızı , kendiniz ve çevreniz ile daha huzurlu ilişkiler 

kurduğunuzu ve daha önemlisi  hayatın içinde daha etkili olacağınızı göreceksiniz. 

Bu konuda edinilen bilgiyi daha iyi bir dünya ve daha iyi bir yaşam için çok önemli görüyorum; onun içinde 

paylaşımlarımı bu durumun önemini vurgulamak için yaşamsal ustalıklar olarak paylaşıyorum. Özellikle toplum içinde 

kanaat önderi olarak ebeveynlerden başlayarak her türlü karar alıcıların veya yöneticilerin bu ustalaşma konusunda 

sorumluluk sahibi olduğuna inanıyorum. Kanaat sahibi olamaya çalışanlar ile takım üyelerini de her düzeyde üst 

yönetim tarafından manüple edilmelerine karşı uyanık olması için temel düzeyde bilgi sahibi olması gerektiğine 

inanıyorum. Finansal konular dahil bir çok konuda okur yazarlık metaforları vardır. Bende bu yeni duruma’’ algısal  

 



 

okur yazarlık ‘’diyorum. Hayatı ve yarattığı koşulları daha iyi anlama için tüm duyularımızla algı düzeyimizi en üst 

seviyede tutmak insanlık için yaşamsaldır. 

Ustalık demişken bu konuda beni çok etkileyen bir öğretici hikâye vardır. 

Hepimizin sorununu anlayamadığımız ve kapı kapı dolaşıp çare aradığımız bir ev aleti yada otomobilimizle ilgili bir 

sorunumuz olmuştur. Otomobilse gider ya da ev aleti ise çalışır ama ya ses yapar ya da randımanı iyi değildir. 

Kahramanımızın otomobilinde böyle bir sorun vardır ve uzun zaman çözülememiştir. Bir gün dostları Ali Usta var ona 

git derler. O da gider. Ali Usta otomobili kapının önüne çeker ve tam sessizlik ister. Dikkatle motor sesini dinledikten 

sonra içeri gider çekicini alır ve gelir. Ölçer biçer ve motorun bir yerine tek bir darbe vurur.  Motorun sesi düzelir ve 

test edildiğinde arabanın randımanı 2 katına çıkar. Müşteri keyifle gelir ve Ali usta’ya borcum ne diye sorar. 

- Ali Usta 1.600 TL der… 

- Müşteri aman usta tek bir çekiç darbesi için 1.600 TL çok değimli? der.. 

- Ali usta yaptığı işi izah eder. 100 TL çekiç darbesi için 1.500 TL o çekici nereye vuracağını bilme içindi  der . 

Yaşamsal ustalıkta böyle bir şeydir. Eğer sorun varsa ustaca çözümler bulmanıza ya  da daha önemlisi sorun ortaya 

çıkmadan önleyici tedbirler almaya benzer. Tıpkı bir ressamın tuvale vurduğu ustaca fırça darbelerine benzer. 

Tüm duygularımız, arzularımız, tercihlerimiz ve kararlarımızın hareket merkezi olan ortalama  1.400 gram olan bu 

beynimiz ve çalışma prensipleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak kendinize attığınız can simidi kadar değerlidir. 

İnsan beyni tek bir kütle gibi görünen ve dış kabuğu ile cevizi andırır. Ancak bu tek organ kendi içinde 3 farklı katmana 

ayrılır kabaca; 

1- Sürüngen (Reptilian) beyin ya da alt beyin denen bölüm 

2- Orta beyin yada Limbik sistem denen bölge 

3- Üst beyin yada prefrontal kortex denilen hemen alın bölgesinin arkasında ki bölge. 

İnsanın ilk örneği primatların hikayesi 2,5 Milyar yıl öncesine dayanır. Günümüz insanına benzeyen örneklerin geçmişi 

450 Milyon yıl öncesine dayanır. Bugünkü gibi dil oluşturabilen yada kültür oluşturabilen atalarımızın geçmişi ise 50 

Milyon yıl gibi daha geç döneme rastlar. Beynimiz sırasıyla Alt, orta ve üst bölümleri oluşmuştur ve halen de 

gelişimine ve değişimine devam etmektedir. Beynimiz kalıtsal faktörlerle milyonlarca yıldır bir birikim yapmıştır ancak  

maruz kaldığı çevresel faktörlere göre gelişimine aynı zamanda devam etmektedir. 

Kabaca Sürüngen beynimiz adı üzerinde bir timsah ya da yaban hayatta bulunan bir sürüngende de aynı alan beyin 

bölgemizdir. Nefes alma ve kalbe kan pompalaması gibi yaşamsal fonksiyonlarımız burası tarafından yönetilir. Yine 

hayatta kalmamıza yardım eden ‘’Savaş yada Kaç ‘’ kararı bu bölüm tarafından verilir. Orta beyin daha çok 

duygularımızla alakalı iken.. Aslında bizi insan yapan asıl bölge Prefrontal cortex bölgesi dediğimiz bölgedir. Empati 

kuran ya da daha alt beyin bölgelerinin yarattığı riskleri rasyonel düşünceye dönüştüren bölgedir. Bu bölge olmasaydı 

belki bizimde her sabah çıkıp konu komşu demeden avlanan bir vahşi köpek ya da aslan sürüsünden farkımız 

kalmazdı. Bu bölgelere ilişkin daha ileride detaylı bilgi vereceğim. Bu üç bölgede bilginin işlenmesi ve doğru 

algılanması çok karmaşık bir süreçtir ve bu kapasitenin farkındalığı arttıkça gelişebilir. Duyu organlarımız ile çevre ile 

kurduğumuz iletişimin kalitesine çok bağlıdır. Görme,işitme,dokunma,tat alma ve koklama olmak üzere tüm duyu 

sistemimizle her saniye binlerce uyaran bizde algılar oluşmasını sağlar. 

Görme ve bakma çok önemlidir. İnsan öğrendiklerinin 90%’nını görerek öğrenir. Ancak görme fiili kabaca beynimizde 

oluşan bazı örüntülerin dış dünya ile uygunluğunun sınanmasından başka bir şey değildir. Yani kabaca görme önce 

kafamızın içinde bir canlandırma şeklinde olur ve eğer ona uygun olamayan bazı objeler varsa onun farkında olma 

şeklinde gerçekleşir ya da bu durum hiç gerçekleşmeyebilir. Görme işleminin beyinde oluştuğunun en iyi örneği; 

beyinde kanlanma sonucu görme yeteneğini kaybeden bir ANTON SENDROMLU hasta görme yetisini tamamen  



 

kaybettiği halde gördüğünü iddia edebilir. Mesela uzun süre araç kullanan kişilerde ya abi önüme aniden kaya parçası 

çıktı kaçamadım diye serzeniş edilir. Aslında o taşın ya da kayanın orada olması kuvvetle ihtimaldir. Beyin sadece 

otomatik pilotta giderken( bu kavramı çok duyacaksınız) görüntüyü tamamlamış ve o kaya parçası orada yokmuş gibi 

hareket etmiştir. 

Toplumsal olaylarda böyledir. Kendi kendimize yarattığımız dünyanın gerçek yaşamda onayını arayarak çoğu 

vaktimizi geçiririz. Bizi ve içinde bulunduğumuz birçok toplumsal dönüşüm olur ya göremeyiz ya da bunların varlığını 

red eden birçok mekanizmayı beynimiz bize dikte ettirebilir. 

01.Kasım.2015 tarihinde Türkiye siyasi tarihimizde görülmemiş bir katılım oranıyla bir genel seçim yapılmıştır. Bizim 

ilgimiz yapılan seçimin sonucunun hangi partiden yana olduğu ile ilgili olmayıp bizatihi yorumuyla alakalıdır. Görme 

biçimine göre kendini çok başarılı bulan, oyunu koruyana yada bu şartlarda bundan iyisi olmaz diyen bir sürü yoruma 

rastlamak mümkün. Bir sonuç ve onlarca yorum…  Ama bir siyasi parti yetkilimizin yaptığ yorum tamamen Nöro bilim 

esaslı. 

 Yetkili parti organlarını şöyle eleştiriyor; 

 ………….. camia ölü evi gibi. 

 Göremiyorlar…..Algılayamıyorlar… 

Bu mümkün ve haklı bir eleştiri ve konuyu en temelinden yakalamış usta işi. Kendinize kurduğunuz dünya içinde hele 

birde onu onaylayan taraftar kitlesiyle son derece gerçekçi ve çevreyle uyumlu görülebilir. Ta ki dalgalar altınızda ki 

kayanın içini boşaltana kadar farkında olamayabilirsiniz. Görmek, algılamak, anlamlandırmak ve analiz yapmak zor 

değildir ancak yüksek bir efor ve önyargılardan bağımsız düşünebilmeyi gerektirir. 

Çok  komplex organ olan beynimizin en temel fonksiyonu bizi hayatta tutmaktır ancak bir katmanı ile bunu yapar. 

Diğer bölgelerini kullanma da ustalaşmak daha fazla nefes alabilecek ve daha kaliteli bir yaşama yardım edecektir.  

Günümüz dünyasında artık Pazarlama, Satış ve Liderlik kavramlarını tek başına kullanılmıyor. 

Nöropazarlama, Nörosatış ve Nöroliderlik kavramlarını kullanıyor. Kurulan takımların ve organizasyonların 

Nörobilimsel esaslara göre uyumlu olup olmadığını anlamak artık mümkün. Dünyada uzun süredir inceleme konusu 

olan bu alanlar da uzmanlara sahip olmak ve organizasyonlarını bu esaslar çevresinde kurmak ve çalıştırmak 

önümüzdeki yıllar da hayatta kalma için hayati bir önem taşımaktadır. Tüm bu yeni disiplinlerde ustalaşmak için tek 

kaynak beynimiz ve onun çalışma prensipleri. 

Ustadan: Kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. İbn-i Sina 
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