
Özellikle son 10 yıldır, pozitif 
düşünce hayabmızın her 
alanında . Herhalde, içimizde bu 
konuda bir kitap ya da DVD 
almayan, sadece düşünerek 
milyarder olmayı hayal etmeyen 
kalmamıştır. Oysa bazı uzmanlar, 
bu akımın son derece kötü 
sonuçlara yol açabileceğini 
belirtiyor hatta ekonomik krizierin 
sorumlusu olarak bile pozitif 
düşünce akımını gösteriyorlar. 
Elif Nazlı Duran 
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Belki siz. bir süredir, sadece pozitif 

diişiiner e k , giinün birinele 

Hollywood'un en ünlü yıldızı olaca

ğımza kesin gözüyle bakıvorclunuz 

<Una kötii habeıi vermek zorunclay~z. 

Yaklaşık bir yıldır , ABD , pozitif 

cliişiincerıiıı koca bir balon olduğunu 

anlatan lıir kitap la c;alhuııyor ve çoğıı 

uzıııaııa göre bu pembe devir aıtık bitiyor. 
Pozitif eliişiince akınılarının hem bireysel 

hem ele toplunıs<ıl 7.ararlaıı olduğunu anlatm1 
uzmanlar. sürekli i\imser olmanın ,.e ger

çekçi rulı lıalindeıı ~ızaklaşnıanın ekonomik 

kıizleıin de en büyük sorumlusu olduğıımı 

beliıtiyor, bunu kaıutlayacak hiçbir bilimsel 

veıi olmadığını hatırlabyorlar. Onlara göre 

pozitif düşünerek gerçekten kaz...c'111an sadece 

küçük bir kesim var ki o da. bu konu üzeıine 

kitap yazı p , DVD çıkararak milyonlarca 

liralık servet yapanlar. 

Söz konusu kitaba gelince; bu Barbara 

Ehrenre ich tarafından kaleme alınan 
Giiliimse ya da Öl: Pozitif Diişiince 

Ameıjka >7 1·e Tiim Diin} '<l_IJ Nasıl Kandırclı 

(Sm ile or Die: 1-Jow Poziti1 ·e Thinking Foo

le d Am e rica and The \ l'orld). Barbara 
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Ehrcnreich kitapta, şimdilerde tü ın clüıı
\'ada, binlerce satan D\'D'Ieri, kitapları \ 'E' 

~ 'aşaııı koçlarıyla milyar dolarlık bir sektör 
haline gelen pozitif düşünce sektöıiinii acı
masızca el eştiıiyor. Y azaıı bı ı kitabı yazınaya 
süıiikleyeıı hikaye ele o ldııkça ilginç; Meme 
kanseri teşhisi konan Ehrenreich, teşhisle 
birlikte, bir anda kendisini , ona 
sürekli olarakolumlu düşünmesini 
söyleyen pembe lıir dünyanın 
içinele bul uvermiş. Tü nı bunlara 
inanmadan önce kiiçiik bir araş
tırımı yapmak istemiş. \ 'e son 30 
)ılela , gelişen tetkikw· teclmi seçe
nekleri savesinele meme kanseri 
teşhisi konan kadınların hayatta 
kalma oranı büyük ölçüde arttığı 
halde, olumlıı düşünmenin , pozitif 
olmanın teclmi sürecini etkileeliğine dair, 
hiçbir veıi bulamamış. Üstelik Ehrenreiclı , 
pek çok kişinin onun için çok zararlı olabile
ceğini iddia ettiği öfke, hiskünlük karanı
sarlık \ 'C kızgınlık gibi d uygnlara rağmen 
(çünkü sağlıklı yaşanıaya özen gösteren biıisi 
olarak bu hastalığa yakalanacağını hiç cliişiin
ıııüyorıııuş ) hastalığın üstesinelen gelmi ş . 

Evet, olumlu ve pozitifdüşünmenin koca bir 
balon olduğunu iddia etmek pek çok kişiyi 
hayal kırıklığına uğratabilir ama elbette ger
c,·ckler var. Biz ele bu ay gerçekleıin peşinf' 
düştiikveteybimizi ııznıanlara uzattık İstan
bul Cerrahi Hast<mesi İç Hastalıklan () znıanı 
Dr. Mehmet Karacasadece pozitif düşüne
rek, olumsuz sağlık tablolarını o lunıluya 
çe,irnıenin gerçekçi biryaldaşıııı olmadığım 
söylerken, Klinik Psikolog Dr. Ceren Tok
clemir de bu tip eliişiince tarzına sı kı sı kı ya 
bağlı kalmanın zamanla ciddi hayal kınklık
lanna yol açabileceğini an l attı. 

.. Pozitif düşünerek hastalıklardan kurtulabi
lirim ·· fikrini benimsediğiniz zaman , geç
nıişte olunısuzlara odaklanarak hastalığı 
çağırdığınız gerçeğini ele kabul etmiş o lı ıyor-

"Sürekli ~ülümseyen, 
verilen hıçbir işten 
şikayet etmeyen ve 
bir gün her şeyin 
düzeleceğine inanan 
kişiler yaratılrnaya 
çall§ılıyor. Tarifteki 
gibı eTemanlar isteyen 
büy ük irketler 
pozitifdüşünce 
akımını destekliyor." 

sunnz. Bu da size, hiç ele 
ihtiyacınız olmayan bir 
suçluluk duygusu aşılıyor' ' 

sözleriyle başlıyor , bu 
konudaki fikirleıini anlatmaya 

İç Hastalıklan Uzmanı Dr. Me h m et Kcmıca. 
Ona göre, olumlu düşünerek kanser başta 
olmak iizere pek çok hastalığı yenebileceği

nizi iddia eden ve çoğu hekim olmayan kişi
ler bir tiir inanç ticareti yapıyor. Üstelik bu 
kişiler, bu tip uygulanıalan "tıbbın alterna
tifi'' olarak sunup, tıbbi tedaviyi sekteye uğra
tıyor. Modem , kanıtadayalı tıp uygulayan 
hekimlerin, tıbbi tedavilerle çeli şnıecliği 

sürece. "tanıamlmıcı tıp .. uygulamalarını 
reddetnıeclikleıini de an latan Dr. Karaca, 
"alteıııatiftıp .. diye birşeyolnıaclığıııı bunıın 
"tamanı layıcı tıp .. la karıştınlmaması gerek
tiğini ele ısnu·la hatırlatıyor. 

Peki , hastanınçokiyinıserya da karanısar 
olması tedavi sürecini ne şeki lde etkileyebi
liyor? ilk olarak, hastanın iyimser ya da 
karamsar olmasının tedm·inin sonucilnil 
etkilc~ 'ebi l eceğini gösteren yeterli bilimsel 
, ·eıi lııılunmadığını beliıten Dr. Mehmet 
Karaca. bu konudaki sözlerine şu şeki lde 
cJe, ·anı ediyor: "ABD'cleki Ulusal Sağlık 
Enstitüsü senelerelir zihin-beden tıbbının 
araştııılnıası için yaklaşık LSO milyon OSD 
fona) ı ııyor. Her sene büyük ölç·ekli çalışnıa
lar~'apan enstitii, ruh halinin beden sağlığını 
ne şeki lele etki leyebileceği ni araştıran birçok 
proje yürütüyor. Fakat şu ana kadar iyimser
lik \'eya karamsarlığın tedavi sonucunu etki
b·ebileceğini gösteren çok anlamlı sonuçlar 
alınamadı. İnanç ve düşüncenin gücü gibi 
so yı ıt ve doğnı ölçiilnıesi neredeyse i m kan
sız faktörlerin, ölçülebilir fiziki sonuçlarla 
ilişkilendiıilebilmesi gerçekten ele zor." 

Son olarak bu toplumsal fenomenin bir 
de finansal yönü olduğıımı hatırlatan Dr. 
Kcmıca, özellikle ABD'cle, cloktorlara, inanç
sal eğilimiere saygı gösterme ve bu neden
lerle teclmiyi reeleleelen hastaları anla)~şla 
kabul etmenin eıııpoze edildiğini anlatıyor. 
Yani olumlu düşünen hastaların birçoğu 
tedavivi reclclecliyor. 

l,ekl. Hizi 1\ im, 

Aslında bu sorunun yan ıtını bulmak ic,·iıı. 
kitap yazıp, DVD çıkanp konferans ,-eren
leıin ya da yaşam koçluğu yapaniann kazcuı 

dıklmı ınilyonlm·a bakıııakyeterli gibi. Ancak 
bazı uzmanlar, bunun büyük şirketleıin ele 
işine geldiğini savunuyor. Pozitif düşünen
ler, çalıştık l ,uı şirketlerde hemen henıeıılıiç' 
sorun çıkmıııayan , ideal birerelemana dönü
şüyorlar. Yine olumlu düşünen, tüm kötii
lükleıin kendisinden uzak olacağına inanan 
bireyler, gelecek planlaması yapmıyor, para 
biriktirıııek veıine canlmı.llJJı isteeli ği her şe\ i 
alıyorlar ve hıı )ine büyiik şirketlerin çok 
işine gelen bir durum olabiliyor. • 

Klinik Psikolog Dr. Ceren 
Tokdemir'e göre insanlar, olumlu 
olayları olduğu kadar olumsuzluk
ları da sağlıklı ruh hali içinde karşı
lamalı , Tıpkı , aşırı karamsar 
duygular içinde olmak gibi, gerçek
çilikten uzak, aşırı pozitif bir ruh 
hali içinde olmanın da son derece 
sağlıksız bir durum olduğunu belir
ten Dr. Ceren Tokdemir sözlerine 
şu şekilde devam ediyor: "Son bir
kaç yıldır, bizleri sadece pozitif 
düşünerek her şeyi değiştirebilece
ğim ize inandırmaya çalışan bir 
düşünce tarzı yaygın. Bunun zarar 
verdiği ki şileri biz psikologlar yavaş 
yavaş görmeye başladık . Oysa 
insanların psikolojik sorunları için 
yardım istemeleri gerekenler 
sadece klinik psikoloji uzmanları 
ve psikiyatristler olmalı. Kendi ken
disine "yaşam koçu" unvanını ver
miş kişilere güvenmek ileride daha 
ciddi psikolojik sorunlara yol açabi
lir. Bir zamanlar nasıl kırıkçı
çıkıkçıların verdiği zararları 
ortopedi uzmanları düzeltmeye 
çalıştıySa şimdi biz psikologlar da, 
yaşam koçu olduğunu söyleyen 
kişilerin hastalara verdiği zararların 
üstesinden gelmeye çalışıyoruz." .......... ................... .. . 
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