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Yaratıcının üstün varlık olarak yaratmış olduğu insan, 

“mükemmel varlık”, olmanın vermiş olduğu ayrıcalığın farkında 

olmak, bu farkındalığın felsefi ve fizyolojik dinamiklerini 

zorlayarak yaşam felsefesi oluşturmak; yek düze geçen hayatın 

içerisinden sıyrılarak alışılmışa meydan okumak, demir 

parmaklıkları kırarak özgürlüğü elde etmek kadar zor bir uğraş 

olsa gerek insanoğlu için.  

120 milyar nöronluk bir beyin kapasitesi ile yaratılan insanı 

düşünürsek bunun yüzde kaçını kullanıyor olması işimizi daha 

da zorlaştırır. Nöronlar çoğunlukla doğumdan hemen sonra kendi 

aralarında ilişki kurmaya başlarlar ve bu ilişkilerin güçlendirilmesi 

ve bağlantıların sağlıklı olabilmesi bilginin zihne akışıyla ve 

öğrenmenin kalitesiyle doğru orantılıdır.  

Düşünün ki yaşamış olduğumuz toplumun büyük bir 

çoğunluğu sadece ve sadece beyin kapasitesinin yüzde birini kullanmakta, gündelik 

uğraşlarla da beyin fonksiyonlarını heba eden aydınlarımız da yine maksimum beyin 

kapasitesinin yüzde dört veya beşini kullanarak “mükemmel varlık” olmada ayrıcalıklığı 

bağışlanan insan nasıl olur da Yaratıcısına ve diğer yaratılmışlara karşı sorumluluğunu yerine 

getirebilir. 

İnsanı diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli özellik, düşünme yetisidir. Bu yetiyi 

kullanabildiği oranda insan ayrıcalıklı bir konuma yükselir. Düşünme fonksiyonu ve 
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becerisi, olayların akışına bırakılmış istemsiz bir düşünme alışkanlığından bilinçli bir düşünme 

uğraşısına doğru kaydırılarak sürekli bir gelişim sağlanabilir. Beynin fonksiyonel işlev 

yapabilmesi için sürekli desteklenmesi gerekir.  

Başta kendimize, ailemize, çevremize, ülkemiz insanına ve bütün yaratılmışlara faydalı 

olabilmek için bilinçsiz, kontrol dışı düşünmeden sıyrılarak bilinçli, planlı, ferasetli, basiretli, 

düşünce sistemine akıl, zihin fonksiyonlarını kullanarak varmalıyız. Bunun için öncelikle 

düşünce yetilerini geliştirme fikrine inanarak harekete geçmeliyiz.  

Kritik ve Analitik Düşünce’nin (KAD) öncelikle kavranılması gerekir: Yaratıcının doğuştan 

insana bağışlamış olduğu zihinsel yeteneklerin yoğun bir şekilde tecrübe, gözlem, düşünce, 

neden sonuç ilişkileri kurarak, bilginin entelektüel boyutta değerlendirilmesi, anlamlandırılması, 

karşılaştırılması, sentezlenerek yorumlanıp uygulanması aşamasına gelinceye kadar bilimsel 

yollarla yapılarak disiplinize edilmiş bir zihinsel süreçtir. Bireyin mantıklı ve çok boyutlu 

düşün(ebil)me sürecidir. Bunun yanında alışılmışın dışına çıkıp buz dağının görünmeyen, 

suyun altında kalan, kısmını tahayyül etme sanatıdır.  Görüneni değil görünmeyeni, bilineni değil 

bilinmeyeni, olası olanı değil olası olmayanı, kısacası bu asla olmaz, gerçekleşme ihtimali 

imkansızı kritize edip analiz etme sanatı. 

Akıllı, basiretli, ferasetli, sağduyulu, vizyon sahibi şahsiyetlerin kendilerine bağışlanan “harika” 

fonksiyonu kullanarak faydalı olabilmek için kesinlikle güç birliği yapmalıdırlar. Dünyada olup 

bitenleri analiz edip yerküreyi yönlendirmeye çalışan düşünce kuruluşları, sistem ve 

organizasyonlarının işleyişi konusunda bilgilenip yeni çıkarımlara gitmelidirler. 
Bunun için doğru, sağlıklı, güvenilir bilgiye ihtiyaç var. Öncelikle doğrunun ne olduğu 

bilinirse neyin yanlış ve kimin haksız olduğu kolayca tespit edilebilir. Siyaset adamlarının, 

toplum bilimcilerin, aydınların, özellikle çok daha uyanık, bilinçli, olayların ve gidişatın 

farkında olmaları son derece önemlidir. Gelişmeleri sağlıklı bir şekilde takip edebilecek 

donanıma sahip olmak, verileri sağlıklı bir şekilde değerlendirip, kritik ve analitiğini yapmak, 

vazgeçilmez bir unsurdur. 

Kritik ve Analitik düşünce haritasını kafasında oluşturan bir fert, gelişmeleri sağlıklı bir şekilde 

yorumlayacağı için dünyanın gidişatının da doğal olarak, iyi niyetli, sağduyulu, ferasetli, bütün 

insanlığın iyilik ve mutluluğunu arzu eden toplulukların eksenine kaydırılmasında hayati bir 

fonksiyon üstlenecektir. Feraset sahibi insanların yerel ve global siyasette rol alması 

insanlığın menfaatine olan her konunun gündeme gelmesine olanak sağlayacaktır hiç 

şüphesiz. 
Sınırları zorlayan daima bir adım ilerde gider. Bir adım ilerde giden de daima yol gösterici olur, 

hayata ve insanlığa yön verir. Yol gösteren olmak istemez misiniz? 
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