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Yarg›lar›n Evrimi

Afla¤›da bahsedece¤im "Yarg›lar›n Evrimi" bü-
tünüyle benim kendi görüfllerim ve düflünceleri-
min bir yans›mas›d›r. Uzman psikologlar okudu-
¤unda "Bunlar daha önce de (belki de y›llar önce)
farkl› sözcüklerle ifade edilmifltir" diyecektir. Ama
benim gerçek iste¤im benim ça¤›mdaki, özellikle
genç arkadafllar›n bu evrimin neresinde olduklar›-
n› içlerinde tart›flmalar› ve yorumlamalar›, ayr›ca
hangi basamakta olduklar›n› bana bildirmeleri ve
sormak (ya da tart›flmak) istediklerini bana yazma-
lar›. Yani yeni bir teori iddiam yok. Yaln›zca ken-
di kendimizi tan›may›, özellikle biz gençlere biraz
katk› sa¤layabilmeyi amaçl›yorum.

Birey, düflünsel yap›s› oluflmaya bafllad›¤› ilk
zamanlarda, kendisine gelen elefltirel bir sunuma,
bir öneriye karfl› yan›t olarak genelde "olmaz" yar-
g›s›n› gelifltirir. Çünkü onun kendisine göre sars›l-
maz kiflisel dinamikleri vard›r ya da oldu¤unu zan-
neder. Bu dinamikler "Benim do¤rular›m her za-
man do¤rudur" fikrini besler. ‹natç›, dik bafll›, so-
runlara karfl› ço¤u zaman bencil bir yaklafl›m ken-
dini gösterir.

Sonra, yaflananlar›n birikimiyle, deneyimlerin
kullan›labilirli¤i artt›kça, sorgu mekanizmas› gelifl-
meye bafllar. Birey, psikolojik yap›s›ndaki durgun-
laflmayla beraber mant›ksal düflünce sürecine gi-
rer. Art›k yarg›lar›n› "Acaba olamaz m›?" sorusu
paralelinde de¤erlendirmeye bafllar. Do¤rular›n›,
do¤rular›ndan flüphe ederek yarg›lamaya, tart›fl-
maya bafllar. Zihinsel sürecinde yetersiz gördü¤ü
düflünsel mekanizmas›n› gelifltirebilmek arzusuyla
bilgi kapasitesini art›rma amac› güder.

H›rsla kar›fl›k bu evreden sonra, kiflinin ruhsal
dengesinde kolay kolay de¤iflmeyecek yerleflmeler
yaflan›r. Art›k ruh-beyin diyalo¤u çok daha ifllevsel
ve verimlidir. Bu aflamada birey sorgu mekanizma-
s›n› "Acaba olabilir mi ?" sorusuyla yumuflay›p bi-
rey haklar›na de¤er vermeye bafllar. Düflünsel ya-
p›s›yla psikolojik alg› sistemi uyum halinde çal›fl-
maya özen gösterir. Duyusal tahminler, önseziler,
kavramsal analizlerle de¤erlendirilmeyecek olayla-
r›n sezi yoluyla afl›lmaya çal›fl›lmas› gibi faaliyetler
bireyin kiflili¤inde etkin yer edinir.

Son olarak bireysel psikoloji, evrimini "olabilir"
yarg›s›yla tamamlar. Art›k birey birikimlerini kulla-
nabilmeyi üstün flekilde becermeye bafllar. Ama yi-
ne de hiçbir birikimin yeterli olmad›¤›n›n fark›nda
olarak kullan›labilirli¤i daha da etkinlefltirmek
amac›yla birikimini hep gözden geçirir. Art›k karfl›-
l›kl› etkileflimlerde çift kiflilikli bir yap› kazan›r. Dü-
flünüp söyleyeceklerinin yans›mas›n› da görüp etki-
yi kendi kendine, kendinde ispatlar. Boyutsal bir
bak›fl aç›s›yla her yönden görmeyi ve tart›flabilme-
yi ö¤renmeyi amaçlar. En ilginci, eriflebilecekleri-
nin s›n›rl› oldu¤unu bile bile mücadelesinden vaz-
geçmez. ‹flte bu yüzden "olabilir" yarg›s› yarg›lar
evriminin son basama¤›d›r ve sonu yoktur... 
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Ifl›k, Çevre ve Tasarruf
Ifl›¤›n olmad›¤› kapkaranl›k bir ortamda sü-

rekli yaflamak. Olabilir mi? Güneflin çekilip karan-
l›¤›n basmas›yla, eller dü¤meye gider ve ampul
yak›l›r. Kad›n-erkek, çocuk-ihtiyar, herkes, her za-
man ve her yerde ampul kullan›yor. Devletin bile
enflasyonu hesaplarken hane halklar›n›n zaruri
tüketimleri aras›nda sayd›¤› ampulü ne kadar ta-
n›yoruz? On binlerce çeflidi var ve belki de bu ya-
z›y› okurken bir tanesi sizi yukardan ayd›nlat›yor.

Evlerde ençok kullan›lan klasik ya da fleffaf
ampul dedi¤imiz "Enkandesen ampulden" söze
bafll›yal›m. Klasik ampuller elektri¤in yaln›zca
%5'ni ›fl›¤a dönüfltürürler. Geri kalan %95 ›s›ya
dönüflerek paran›z› cebinizden al›verirler. Elekt-
rik ak›m›yla birlikte klasik ampulün içindeki ak-
kor flaman ›s›n›r. Bu yüksek ›s› ampulün içindeki
telin erimesine neden olur. Bu tip ampullerin or-
talama 1000 saat ya da günde ortalama 3 saat-
ten, bir y›ll›k kullan›m süreleri vard›r. Bu asl›nda
elektrik enerjisinin israf edilmesinden baflka bir
fley de¤ildir. Di¤er taraftan genel ismiyle "enerji
tasarruf eden lambalar" olarak bilinen "Kompakt
Flüoresan Lambalar", flüoresan lamba mant›¤›yla
çal›flan, ancak biçimleri ve ölçüleriyle, klasik en-
kandesan lambalar yerine kolayl›kla kullan›labi-
len lambalard›r. Kulland›¤›n›z elektri¤in %80'nini
tasarruf edebilece¤iniz bu ampullerin ömürleri,
“Economy” türlerinde 8000 saat (ortalama 6 y›l),
“Long Life” tiplerinde 15.000 saat (ortalama 12
y›l) civar›ndad›r.

Dünya üzerinde gerek kamu kurulufllar›n›n,
gerekse yerel yönetimlerin deste¤iyle kullan›m›
özendirilen "Kompakt Flüoresan Lambalar", ener-
jiden sa¤lad›klar› tasarruf sayesinde, hem ev,
hem ülke ekonomisine ve de çevreye önemli kat-
k›lar sa¤lar. Bu tip lambalar, klasik enkandesan
lambalara oranla %80'e varan oranlarda daha az
elektrik harcarlar ve 15 kat›na varan sürelerde
daha uzun kullan›labilirler. Yani ayd›nlatmaya kla-
sik enkandesan lambalarla 100 TL harc›yorsan›z;
kompakt flüoresan lambalarla, bu tutar yaln›zca
20 TL’dir. Ayr›ca klasik enkandesan lambay› öm-
rünün bitmesi sonucunda 15 kere de¤ifltirirken;
kompakt flüoresan lambay› yaln›zca bir kez de¤ifl-
tirirsiniz. 

Yap›lan bir araflt›rmada, bir Türk ailesi ayda or-
talama yaln›zca ayd›nlanma için 100 kwh elektrik
harcamaktad›r. Bu da ortalama 18 milyon TL de-
mektir. Enerji tasarruflu ampul kullan›ld›¤›nda ge-
nelde 150 kwh baraj› afl›lmamakta ve ayd›nl›k için
ortalama 4 milyon TL harcanmaktad›r. Ülke olarak
tasarrufa gereksinim duydu¤umuz flu günlerde, bu
ampullerin önemi bir kat daha artmaktad›r.

PPeekkii yyaa ddii¤¤eerr llaammbbaallaarr??
Yaz›n sineklerin bolca oldu¤u dönemlerde ço-

¤umuz sinek ilac› kullan›r›z. Oysa bu tip ilaçlar›n
hem çevreye, hem de insan sa¤l›¤›na etkileri var.
Bunun için üretilen “insectra” ampullerle sinekle-
r sorun olmaktan ç›k›yor. Bir de, UV dedi¤imiz za-

rarl› ›fl›nlar› televizyonunuzun ya da bilgisayar›n›-
z›n ekran›ndan ve hatta Günefl’ten bile alabilirsi-
niz. Halojen ampullerde de bu tip ›fl›nlar yoktur.
Ambalaj›nda da, "UV Stop" yazar.

Diyelim ki eviniz ya da iflyeriniz günefl alm›-
yor. Ama siz çiçek yetifltirmek istiyorsunuz. ‹flte
bu s›rada “Flora Set” ampuller imdad›n›za yetifli-
yor. Bu tip ampuller karanl›k ortamlarda bitkile-
rin fotosentez yapmas›n› sa¤l›yor. Son günlerde
yap›lan araflt›rmalar sonucunda, atefl böce¤inden
ilham al›narak yap›lmakta olan ve “led teknoloji-
si” denilen 100 bin saat kullan›m ömürlü ampul-
ler geliyor. Sizin takt›¤›n›z bir ampulü art›k toru-
nunuz de¤ifltirecek. 

Son olarak hem ev,  hem de ülke ekonomisi-
ne katk›da bulunman›z› sa¤layacak ayd›nlatma
önerileri vermek istiyorum: Klasik enkandesan
lambalar yerine "Kompakt Flüoresan Lambalar"
kullan›n. Gün ›fl›¤›ndan ayd›nlatmada olabildi¤ince
yararlan›n. Gereksiz lambalar› söndürün. Ayn› me-
kan içerisinde farkl› ayd›nlatma noktalar› kullana-
rak, yaln›zca ihtiyac›n›z olan bölgeyi ayd›nlat›n.
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G ü l g û n  A k b a b a

Serbest Kürsü
‹nsan Kaynaklar› ve Kriz

‹nsan kaynaklar› gü-
nümüzde çok büyük öne-
me sahip; ama bu, ülke-
mizde halen önemli bir
kavram olarak görülmü-
yor. 

Türkiye geçmiflte bir-
çok krizle sars›ld›; eko-
nomi küçüldü. Küçülen

ekonomiyle birlikte iflsizlik artt›. Art›k günü-
müzde krizler daha s›k olmaya bafllad›. Bu kriz-
leri aflmak için çabalamak herkesin görevi. Ama
özellikle flirketlere çok ifl düflüyor. Bu gibi dö-
nemlerde önümüzü daha iyi görmeliyiz. Görüfl-
tü¤üm bir insan kaynaklar› müdürü flöyle demifl-
ti: ‹nsan kaynaklar›m›z› seçerken standart d›fl›,
yeni düflüncelere önem veriyoruz. Bu da göste-
riyor ki, özellikle kriz dönemlerinden s›yr›labil-
mekte insan kaynaklar›n›n misyonu çok önemli. 

Üniversite okuyup, yüksek lisans, doktora
yap›yoruz; ama sonuçta yine iflsiz kalabiliyoruz.
Neden acaba? Bence çok basit bir yan›t› var:
Standartlara al›flm›fl›z, standart d›fl› aray›fl›nda
de¤iliz. Böyle gelmifl böyle gider diyenlerdeniz
ço¤umuz. Oysa bir birey, e¤itiminin yan› s›ra
kendini sosyal olarak da e¤itebiliyorsa, bilgi-
lerini prati¤e aktarabilme yetene¤ine sahipse,
kriz dönemlerinde bile sorun yaflamaz. Son
olarak flunu söylüyorum: Nitelikle her zaman,
her sorun afl›labilir.
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