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ÖZET
Carl G. Jung, Freud'un meslekdaşı olan bir psikiyatrdı. Jung astroloji, spiritüalizm, telepati,
telekinezi, geleceği görebilme gücü ve duyular dışı idrake inanırdı. Jung kendine âit iki şey öne
sürdü: Eşzamanlılık ve ortaklaşa (collective) bilinçdışı. Ortaklaşa bilinçdışının içeriği arketip olarak
adlandırılır. Eşzamanlılık ortaklaşa bilinçdışında yer alan arketiplere ulaşmayı sağlar. Jung'un formülasyonuna göre bu arketipal görüntüler kişisel deneyimlerden köken almayan bilinçdışının
parçalarından doğarlar. Eşzamanlılık, "zamansal olarak aynı zamanda ortaya çıkan nedensel
olmayan olayları" tanımlayan bir kelimedir. Jung eşzamanlılığı "nedensel olmayan bağlantı prensibi" (yâni, bağlantı örüntüsü doğrudan nedensellikle açıklanamaz) olarak ifâde eder. Eşzamanlılık,
rastlantıdan farklı olarak ortaya çıkış durumunu değildir fakat altındaki bir örüntü veya dinamik
anlamlı ilişkiler veya olaylar olarak ifâde edilir. Klâsik bilimsel yöntemlere göre eşzamanlılık teorisi
test edilebilir olmadığından herkes tarafından bilimsel olarak kabûl edilmez, daha ziyâde bir sahtebilim (pseudoscience) olarak görülür.
Bizim yeni teorimize göre, eşzamanlılık bellek adaptasyonun bir çeşit kırılmasıdır. Sâbit büyüklükte bir uyaran bir reseptöre devamlı uygulandığı zaman, onun ilgili duyusal sinirinde aksiyon potansiyelinin frekansı zaman içerisinde azalır. Bu olay nöral adaptasyon veya duyarsızlaşma olarak
bilinir. Adaptasyon beyni yoğun girdilerden koruyan bir mekanizmadır. Tüm duyusal girdiler için,
sinir hücresinden beyine kadar tüm sinir sisteminde bir adaptasyon vardır. Eşzamanlılık bir mucize
değil, bellek adaptasyonunun kırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: eşzamanlılık, bellek, duyusal adaptasyon, hatırlama
ABSTRACT
Carl G. Jung was a psychiatrist and colleague of Freud's. Jung believed in astrology, spiritualism,
telepathy, telekinesis, clairvoyance and extrasensory perception. Jung contributed two new ones:
synchronicity and the collective unconscious. The contents of the collective unconscious are called
archetypes. Synchronicity provides access to the archetypes, which are located in the collective
unconscious. Jung formulated that these archetypal images belonged to a part of the unconscious
not derived from personal experience. Synchronicity is a word to describe the "temporally coincident occurrences of acausal events." Jung spoke of synchronicity as an "acausal connecting principle" (i.e. a pattern of connection that cannot be explained by direct causality). It differs from coincidence in that synchronicity implies not just a happenstance, but an underlying pattern or dynamic that is being expressed through meaningful relationships or events. Since the theory of synchronicity is not testable according to the classical scientific method, it is not widely regarded as
scientific at all, but rather as pseudoscientific.
According to our new theory, synchronicity is a kind of breaking of the memory adaptation. When
a maintained stimulus of constant strength is applied to a receptor, the frequency of the action
potentials in its sensory nerve declines over time. This phenomenon is known as neural adaptation
or desensitization. Adaptation is a protection mechanism for the brain from the intense inputs.
There is a whole nervous system adaptation from the nerve cell to the brain for the all sensory
inputs. Synchronicity is not a miracle; it's a breaking of the memory adaptation.
Keywords: synchronicity, memory, sensorial adaptation, recall
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G‹R‹ﬁ
Carl G. Jung (1875-1961) ça¤daﬂ psikiyatrinin kurucular›ndad›r. Sâdece psikiyatri ile de¤il fizik, mitler
ve efsânelerle de ilgilenmiﬂtir. Jung, dönemin ünlü fizikçileri olan Albert Einstein (1879-1955) ve Wolfgang
Pauli (1900-1958) ile yapt›¤› tart›ﬂmalar sonras›nda eﬂzamanl›l›k kavram›n› ortaya atm›ﬂt›r. Jung ve Pauli
klâsik fizi¤in geleneksel üçlemesine, yâni uzay-zaman-nedensellik ilkesine, bir dörtlü oluﬂturacak ve nedenselli¤in karﬂ›s›nda yer alacak ﬂekilde eﬂzamanl›l›k
terimini yerleﬂtirdiler (ﬁekil 1). Pauli bu sürecin metafizik bir nedeni oldu¤una inan›yordu. Çünkü eﬂzamanl› olaylar arkalar›nda kiﬂisel fakat daha büyük bir
gücün faâliyette bulundu¤u duygusunu verirler. Nedensellik, sonuç arac›l›¤› ile sâbit ba¤›nt› içerdi¤i hâlde, eﬂzamanl›l›k uyum, denklik veya anlam arac›l›¤›
ile sâbit olamayan ba¤›nt› içerir (Jung 1977). Eﬂzamanl›l›¤›n alt›nda yatan›n, bugün de yo¤un ﬂekilde inan›lan arketiplere ba¤lam›ﬂt›r. Bu ba¤lama nedeni ile
günlük yaﬂam›n s›radan eﬂzamanl›l›klar›na mistik veya ilâhî anlamlar yüklenilmeye baﬂlan›r olmuﬂtur
(Aziz 1990, Chopra 2003). Jung'un çal›ﬂmalar›n›n as›l
bölümü ça¤daﬂ psikoloji taraf›ndan kabûl görmemiﬂtir. Jung'un düﬂünceleri 1970'lerde ve 1980'lerde mistik
içeri¤inden dolay› halk›n büyük ilgisi ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›r (Schultz 2001).
Jung'un kendi buluﬂu olan eﬂzamanl›l›k, Almanca
synchronizität, ‹ngilizce synchronicity sözcü¤ü ile ifâde
edilir. Eﬂzamanl›l›k Jung'a göre "nedensel olmayan bir
ba¤›nt›" ilkesidir. Jung'un eﬂzamanl›l›k (EZ) kelimesini
seçmesinin nedeni anlaml› fakat nedensel ba¤lant›s› ol-

Zaman

Eﬂzamanl›l›k

Nedensellik

Uzay
Şekil 1. Carl G Jung, Pauli ve Einstein'le olan çalışmaları
ardından, uzay-zaman-nedensellik ilişkisine "eşzamanlılık"
kavramını ekledi. Böylece eşzamanlılığı bilimsel zemine oturtmaya çalıştı.
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Tablo 1. Eﬂzamanl› Olaylar›n Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beklenebilir değildirler
Anlam duygusundan dolayı göze çarparlar
Mucize hissi oluştururlar
Sıradan gerçeklikte göze çarpan kesiklik oluştururlar
Bilinçdışı ile algılanıp, bilinçle anlamlı hâle gelirler
Eşzamanlı olaya anlamını, zihinsel öğelerle, dış
dünyadaki bâzı durumlar arasındaki sembolik
bağlantılar verir
7. Biri içsel, diğeri dışsal olan iki olay, birbirlerinin
nedeni olmalarından dolayı değil, ortak bir anlamın
karşılıklı yansımaları nedeni ile birbirleri ile
bağlantılandırılır.

mayan iki ayr› olay›n eﬂzamanl› oluﬂumudur. Dolay›s›
ile EZ, ayn› veya benzer kavram› içeren ve nedensel
iliﬂkileri bulunmayan iki yâhut daha çok olay›n zamandaki rastlaﬂmas›n› ifâde etmekte kullan›r (Jung 1973).
Eﬂzamanl›l›klar içerdikleri bâz› özellikler nedeni ile
günlük yaﬂam›m›zda hepimizin zihninde yer ederler.

Kutu 1. Eﬂzamanl›l›k Örnekleri
[Köﬂeli parantezler yazar›n yorumudur]
1. Bir kadın eşinin doğum gününde ona bir pipo hediye eder. Adam aynı gün parka gider ve ağaçların altında, aynı pipo ile sigara içen bir adamın yanına oturur.
Ve her ikisinin de vaftiz isimlerinin aynı olduğunu öğrenir. Adam pipoyu kendisine eşinin doğum günü hediyesi olarak verdiğini söyler. Yanında oturduğu adam "bana da" der. Konuşunca, ikisinin de doğum tarihlerinin
aynı olduğunu öğrenirler.
2. Bu EZ örneği de bana âit. RLS (Huzursuz Bacak Sendromu) adlı hastalık toplumda yaklaşık %5-15 arasında
olmasına karşın, hastaların polikliniklere başvurusu nâdirdir. İşte bir tesâdüfler zincirinin oluşturduğu eşzamanlılık. Sabah hasta muayenesine başladığımda ilk
hastam RLS tanısı alır. Ardından gelen ikinci hasta da
benzer şikâyetlerle gelir ve aynı tanıyı alır. Bundan sonra ise, 2 ayda bir çıkan, abone olduğum Practical Neurology dergisini odadan çıktıktan sonra geri geldiğimde
masamda bulurum ve aslında dergi bir haftadır sekreterlikte beklemektedir. Dört kapak konusundan birisi
RLS hastalığına ayrılmıştır. 2 saat kadar sonra ise e-posta ile bir hasta soru sorar "RLS tanılı bir hastayım, şikâyetlerim yoğun ne yapmalıyım?".
3. Carl Jung, bir hastası ile görüşürken, hasta altın renkli, Mısır bokböceği ile ilgili rüyasını anlatırken olan EZ'a
dikkat çeker: "Bana bu rüyayı anlatırken, arkamı kapalı pencereye vermiş oturuyordum. Âniden, arkamda hafif vuruş gibi bir ses işittim. Döndüm ve dışarıdan pencerenin çerçevesine çarpan, uçan bir böcek gördüm.
Pencereyi açtım ve uçarken böceği havada yakaladım...
Altın renkli bokböceğinin en yakın benzeriydi."
[Jung'un bir sembol olarak böceği yorumlaması ilginçtir: böcek Mısır mitolojisinde tekrar doğuşun sembolüdür. Rüyada görülmesi, hastanın tedavisinde kritik bir

Temmuz 2006 | Cilt 44 | Sayı 3

çeklik düzeyini, tek dünyay› (unus mundus) ispatlad›¤›n› öne sürer ve anlaml› rastlant›lar› daha derin, bütünleﬂmiﬂ bir gerçekli¤in sâdece yüzey etkileri olarak
kabûl eder. EZ alt yap›lar›n›n arketip formlar›, en
az›ndan iki olay› ba¤lant›laﬂt›r›r: endopﬂiﬂik ve ekzopﬂiﬂik alan›. EZ durumunda, nedenin etkiden önce geldi¤i zaman ak›ﬂ›na ba¤›ml› de¤ildir. Fiziksel bir olay
ruhta (psyche) "içsel bir imge" deneyimi olarak "ayn›
zamanda" veya bu deneyimlerden hemen sonra ortaya ç›kar. Uzaysal göstergelere de ba¤›ml› de¤ildir (ancak, bilindi¤i gibi uzay ve zaman kavram› modern fizikte ayr›lamaz, uzay ve zaman yoktur, yaln›zca uzayzaman vard›r). Jung EZ deneyimini uzay-zaman görelili¤inin ifâdesi olarak kabûl eder (Gallo 1994).
Jung, eﬂzamanl› olaylar›n tümünün, iki zihinsel
durumu içerdi¤ini düﬂünüyordu. Biri o an birey hangi faaliyetle meﬂgul ise onun sonucu olan s›radan zihin durumu, di¤eri bir arketipin harekete geçirilmesinden ileri gelen ola¤an d›ﬂ› zihin durumlar›. ‹kincisi
bilinçd›ﬂ›d›r. Jung EZ olay›n›n üç ﬂekilde olabilece¤ini
ifâde eder (Jung 1981): 1. Belirli bir psiﬂik içeri¤in, kendine tekabül eden ve kendisiyle eﬂ zamanl› olarak
meydana gelmiﬂçesine alg›lanan nesnel bir süreçle
rastlaﬂmas›, 2. Öznel bir psiﬂik hâlin, aﬂa¤› yukar› eﬂzamanl› olarak fakat uzakta oluﬂan, eﬂzamanl›l›k niteli¤e sâhip, nesnel bir olay›n asl›na uygun yans›mas›
oldu¤u daha sonra anlaﬂ›lan rüya veya görüntü ile
rastlaﬂmas›, 3. ‹kinci ﬂ›kka ek olarak, idrak edilen olay›n gelecekte oluﬂmas› ve ﬂimdiki zamanda sâdece,
kendisine tekabül eden bir rüya veya görüntü ile temsil ediliyor olmas› ﬂeklindedir.
Jung EZ olay niteli¤ine sâhip olaylar›n içine sâdece
arada s›rada, ortaya düzensiz aral›klarla meydana gelen parapsikolojik fenomenleri kat›yordu. Ve EZ içine
do¤ada nedensel olmayan bir düzene göre ortaya ç›kan
belirli faktörleri soktu; radyoaktif bozunma, 6 say›s›n›n
1, 2, 3 say›lar›n›n hem toplam› hem de çarp›m›yla elde
edilebilmesi gibi. Bunun için EZ tan›m›n› "nedensel olmayan bir düzenlilik" olarak geniﬂletmeyi amaçlad› ve
bunu da sonraki çal›ﬂmalar›nda desteklemeye çabalad›.
Buna ilâveten "ters eﬂzamanl›l›k-maymun hileleri"
olarak adland›r›lan EZ olaylar› da vard›r. Bunlar genelde her ﬂeyin yanl›ﬂ gitti¤i ve ak›ll›ca hiç bir ﬂeyin
meydana gelmedi¤i bir günde ortaya ç›karlar.
Murphy'in "ters gidecek alan her ﬂey ters gider" yasas›na uyarlar. Genelde bu olumsuz ard›ﬂ›kl›klar telâﬂacele varken ortaya ç›kar.
EZ bâz› durumlarda daha s›k meydana gelir veya
fark edilir. Özellikle meditatif durum derinleﬂtikçe, eﬂzamanl› rastlant›lar s›k oluﬂur. Alan Vaughan, Incredible Coincidance (‹nan›lmaz Rastlant›)'da, birisi EZ ile il-

döneme girilmesi olarak yorumlar. Tedaviye dirençli
hastası için "açıkçası, benim meydana getirmeye gücümün ötesinde olan, bir hayli akıl dışı olan bir şeye ihtiyaç duyuluyordu" der. Hastası bu durumu öğrenince
düzelir.] (Jung 1973).
4. Mitolog Joseph Champbell, Bushman mitolojisinde
kahraman rolü oynayan peygamberdevesi hakkında
okurken "âniden pencereyi açmak için bir dürtü hissettim. Pencereyi açtım ve sağa doğru baktım, orada bir
peygamberdevesi vardı. Orada, tam pencerenin kenarındaydı [mucize]... Bana baktı [hayret] ve yüzü tam
olarak bir Bushman yüzüne benziyordu [şaşkınlık]".
5. Jung, 24 saatlik bir sürede, balık temasının altı ayrı
nedenle EZ yarattığından fark eder. "Bugün cuma, öğle yemeğinde balık var. Birisi tesadüfen başka birisine
Nisan şakası [İngilizce "April Fish", fish=balık] yapma
geleneğinden bahseder. Aynı sabah, yarısı insan, yarısı
balık olan bir yazıtı fark ettim. Öğleden sonra, aylardır
görmediğim eski bir hastam bana, yaptığı çok etkileyici
balık resimlerini gösterdi. Akşam yine bana, üzerinde
balığa benzer yaratıklar olan nakışlı bir işleme gösterdi.
Bunu izleyen 2 Nisan sabahı, yıllardır görmediğim bir
başka hastam, ... ayaklarının dibinde karaya çıkan büyük bir balığı gördüğü rüyasını bana anlattı. O günlerde, tarihteki balık sembolünü incelemekle meşguldüm". [Bu EZ olayı esnasında balık sembolü üzerine çalışan Jung, buradaki balığın, İsa ile bir kahramanın doğuşu ile bilinçdışının hayatı ve içgüdüleri ile ilişkili bir
sembol olduğunu öne sürer.]

Biyolog Paul Kammerer, EZ gözlemlerini ilk yapan
ve kay›t tutan kiﬂidir. Ona göre EZ do¤an›n daha önce
keﬂfedilmemiﬂ nesnel bir ilkesinin kan›t›d›r. Bu do¤al
fiziksel yasay› "diziler yasas›" olarak adland›rm›ﬂt›r. Art
arda meydana gelen olaylara ek olarak, paralel veya ortak noktalar› olan olay dizilerini de derlemiﬂtir (Kammarer 1919). Kammerer kitab›nda "Böylece sürekli karﬂ›laﬂt›rmalara ve yeniden düzenlemelere ra¤men, benzer ﬂeyleri bir araya getirmeyi de gözeten bir dünya
mozai¤i veya kozmik bir renk cümbüﬂü imgesine ulaﬂ›yoruz" der. Oysa "bir dünya mozai¤i" yerine "bellek"
kelimesi çok ﬂeyi daha rahat aç›klar. Kammerer "bitiﬂik
mekân ve zaman alanlar›nda özdeﬂ veya benzeri verilerin tekrar›n›, kabûl edilmesi gereken, rastlant›yla aç›klanamayan basit bir deneysel gerçek oldu¤unu, daha
do¤rusu, rastlant› kavram›n›n kendisini geçersiz k›lacak derecede rastlant›y› bir kural hâline getirdi¤ini keﬂfettik" diyerek EZ temel bir özelli¤ine de¤inir.
Jung'a göre EZ olaylar› arketiplerle iliﬂkilidir. Arketipler, bizim davran›ﬂ örüntülerimizi etkileyen bilinçd›ﬂ›, toplum belle¤inde ve geneti¤inde yer alan evrimsel yolla aktar›lan bilgilerdir. Bunlar hepimizin ortak varl›klar›d›r ve Noosfer denilen ortak düﬂünce atmosferinin ürünleridir. Jung, EZ olay›n›n hem fiziksel
hem de varoluﬂ için ortak bir zemin oluﬂturan bir ger-
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gilenmeye baﬂlad›¤›nda anlaml› rastlant›lar›n her sokak
köﬂesinde ç›kmaya baﬂlad›¤›n› belirtir (Vaughan 1989).
Kendisinin EZ üzerine konferans vermesinin, neredeyse her zaman bir kaç EZ olay›n› baﬂlatt›¤›n› söyleyerek,
bu durumu "eﬂzamanl›l›¤›n eﬂzamanl›l›¤›" olarak adland›r›r. Bu haz›r bir beyinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

EZ düﬂündü¤ümüzden veya ispatlayabilece¤imizden çok daha s›k meydana gelir ama herhangi bir alanda onlar›n bir yasaya uyduklar›n› ileri sürebilece¤imiz
s›kl›kta ve düzenlilikte meydana gelip gelmediklerini
henüz bilemiyoruz. Tek bildi¤imiz ﬂey, bu tür bütün fenomenleri aç›klayabilecek temel bir ilkenin bulunmas›
gerekti¤idir diyen Jung bu konuda bir aç›kl›k sunmaz.
Öncelikle, EZ haz›r bir beyinde ortaya ç›kar. Gerçekten
de s›kt›rlar ama hayret ve mucize hissi uyand›ranlar
gerçekten kiﬂide etki b›rak›rlar. Düzenli bir ﬂekilde ortaya ç›kmazlar. Tamamen rastlant›sald›rlar. Bu fenomenleri aç›klayabilecek ilke "EZ yaln›zca sizin beyninizdedir." D›ﬂ dünyada "ayn› yer ve zamanda" olan bir
EZ örne¤i yoktur. D›ﬂ dünyadaki olay›n kal›b› ile içsel/öznel/beyinsel olay›n göreceli olarak üst üste binmesi EZ hissini bizde oluﬂturur ve d›ﬂar›da, bizim idraklerimizin d›ﬂ›nda olan bir EZ yoktur.
Jung'un "nedensel olmayan" ifâdesini do¤ru yorumlanamaz. Dikkat edilirse cümle yine bir iliﬂkili
olan "ba¤›nt›" ile devam eder. Bu ifâde nedensel olmasa da, ayr› bir iliﬂki veya eﬂleﬂmenin olmas›n› gerektirir. Bu eﬂleﬂmeyi sa¤layan kiﬂinin belle¤idir. Bellek o
anda oluﬂmuﬂ olabilece¤i gibi daha önceden de (rüya
gibi) olmuﬂ olabilir. Her an bu belle¤e, bilinçd›ﬂ› ile nedensel iliﬂkili olaylar giremez. Çünkü bu durumda
uyaranlar ile bo¤ulurduk. Ancak, nedensellik özelli¤i
olmayan ve zaman d›ﬂ› olan bellekteki bir eﬂleﬂme ile
"nedensellik, gizli alt nedensellik" ortaya ç›kar. Var
olan olayla eﬂleﬂerek bilinçli fark›ndal›¤a ulaﬂ›r ve birinci derecede veya basit EZ oluﬂur.
Asl›nda EZ tan›m›, nedensellik d›ﬂ› olarak "mucize" tan›mlamas› yapan Hume'n›nkine çok benzer. Hume'ye göre "tüm sonuçlar varsay›lan nedenlerini ayn›
kesinlik derecesi içinde izlemezler." Mucizeler bu ﬂekilde do¤a yasalar›n›n ihlâlidir. Do¤an›n ola¤an seyri
içinde geliﬂen olaylar, insanlar›n ola¤ana olan adaptasyonlar› nedeni ile bir mucize olarak de¤erlendirilmezler. Mucizelerden ortaya ç›kan hayret ve ﬂaﬂk›nl›k,
olaylar hakk›ndaki inanç do¤rultusunda hissedilir bir
e¤ilime neden olur. Bireysel olarak bizler, mant›ksal
ç›kar›mlar›m›zla ola¤an d›ﬂ› olan bir olguyu hemen
geri çevirmemize ra¤men, zihin her zaman ayn› kural› iﬂletmez. Mucizelerde daha verimli bir topra¤a ekildiklerinden hemen meyvelerini verirler (Hume 1998).

YANILGISI
EZ ile ilgili en mant›kl› aç›klama Hines'ten gelir. Hines, bu durumu, yaln›zca "yap›c› (constructive), seçici
bellek ve idrak" olarak de¤erlendirir. Ve gerçekten de
daha fazlas› de¤ildir (Hines 1988). EZ olay› bir augmentum ad personam'd›r. Yâni kiﬂinin veya kiﬂilerin öznel bir
tak›m deneyimlerinin yâhut e¤ilimlerinin kan›t olarak
öne sürüldü¤ü yan›lt›c› ak›l yürütme biçimidir.
Bilimsel sorgulamalar›n temel amac›, bir olay›n öncesindeki duruma bak›larak, olay› mant›ksal nedensel
terimlerle aç›klamakt›r. Genel bir ifâde ile nedensellik
ﬂu ﬂekilde anlat›labilir (Storm 1999): 1. Zamansal süreçte önceden gelmek: neden etkiden önce gelir, 2. Zamansal ve uzaysal bitiﬂiklik: nedenler ve etkiler uzayzamanda birlikte ortaya ç›kmal›d›r, 3. Sürekli ve sebatkâr (›srarl›) ortaya ç›kma: nedenleri takip eden etki(ler) düzenli bir ﬂekilde ortaya ç›kmal›d›r.
Jung'a göre, 1 ve 2 geçerlidir. Bu nedensellik olaylar› dâima bir enerji geçiﬂini de beraberinde bulundurur. Enerji geçiﬂi olmadan olan durumlara ise "nedensiz" denir. Nedensellik, dünyada ve do¤ada klâsik fizi¤in kanunlar›na uyar. Nedensiz durumlar ise
Jung'un deyimi ile "›srar etmeyen ba¤lant›lar" vard›r.
Nedensel bir dünya istatistiksel bir gerçekten oluﬂur
ve bilimsel görünüﬂ ile sonuçlan›r.
"EZ, insan›n bilincine göre a priori olan ve görünürde insan›n d›ﬂ›nda var olan bir anlam› öngörür" diyen
Jung, bu düﬂünceyi Platon'a kadar götürür. Platon'a göre görünen var olan ﬂeyler as›llar›n›n sâdece sönük
kopyalar›d›r ve as›llar› baﬂka bir evrende bulunur. Gerçekten EZ "görünürde" d›ﬂ›m›zda yer al›r. "Görünürde"
vurgusu gerçekten önemlidir ve EZ ne d›ﬂ›m›zda ne de
içimizde olur. Her ikisinin eﬂleﬂmesi durumunda oluﬂur ve anlamlan›r. Sâdece d›ﬂar›da olan eﬂleﬂmeye
"denklik veya uygunluk" demek daha do¤ru olacakt›r.
EZ'nin belirgin öznel özelli¤i vard›r. Bu öznel k›s›m
ortaya ç›kmas› için gereklidir. Jung'un tan›m›na göre,
sonuçlar›n de¤erlendirilmesinde bilincin iﬂlevi "kabûl
veya ret"tir. Hisler, eﬂlik eden basit veya karmaﬂ›k duygusal yan›tlara neden olur ve inanma/inanmaman›n
duygusal k›sm›n› da içine al›r. Eﬂzamanl› olaylar her zaman kiﬂisel olaylard›r. Her bir eﬂzamanl› olay›n bizimle
bireysel olarak konuﬂmas› duygusunu bizde oluﬂturur.
Ancak, mesaj›n anlam› ço¤u kez aç›k de¤ildir.
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EﬁZAMANLILI⁄IN NEDEN‹: ADAPTASYON
KIRILMASI
Günlük yaﬂam›m›zda beyin çevreden gelen tekrarlay›c› benzer uyaranlar› bir süre sonra fark›ndal›k düzeyine ulaﬂt›rmaz. Her an çevreden binlerce yeni görüntü, ses, konu, dokunmaya yönelik veri beynimize
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Şekil 2. Eşzamanlılığın ortaya çıkışını gösteren şema. Sıradan günlük deneyimlerimiz (A, B, C, D... X gibi) normal günlük
yaşamımızın toplam içeriğini oluşturur: şeklinde yazılabilir. Bu deneyimlerimizden herhangi birisi (B), kendisi ile eşleşen bir benzeri
ile karşılaştığında (B1) eşzamanlılık olayı başlar. Tekrar benzer bir olayla karşılaştığında (B2) daha önceki rastlantı daha da güçlenir
(B1↔B2). Üçüncü bir eşleşme (B3) durumunda, geçmişteki iki ilişki hatırlanır (B1 ve B2) EZ zinciri üçe çıkar. Eşzamanlılıklar zamanın
ilerleyişi esnasında ortaya çıkarlar (B1→B2). Oysa koinsidanslar "aynı zaman esnasında" ortaya çıkarlar (B2→B3).

man›na tutuluruz. Ama k›sa süre sonra, bu yeni durum için de "al›ﬂkanl›k" geliﬂmek zorundad›r. Her
gün geçmeye baﬂlad›¤›n›z bu soka¤a, belediye ekipleri bir de¤iﬂiklik yaparsa, "yenilik" al›ﬂkanl›¤›n› k›rar
ve daha farkl› olarak ortama bakars›n›z. Ayn› al›ﬂkanl›k durumu evliliklerde de en önemli bozulma nedenidir. Ayn› ﬂekilde devam eden evlilik ve kiﬂiler bir
süre sonra art›k beyin taraf›ndan silinir ve ciddi bir
de¤iﬂiklik olmad›¤›nda evlilik "monotonlaﬂ›r". Bu durumda bir çeﬂit al›ﬂkanl›k ve beyin adaptasyonudur.
Fizyolojik olarak, al›ﬂkanl›klar h›zl› ve uyumlu davran›ﬂ-yan›t oluﬂturmay› sa¤larlar. Bu evrimsel olarak
bir avantajd›r.
Anlaml›l›k, Jung'a göre, her durumda EZ kaç›n›lmaz bir ölçütüdür. "Bize anlam olarak görünenin asl›nda ne oldu¤unu bilme olana¤›m›z yoktur." ﬁeklinde ifâde etmesi Jung'un kaç›rd›¤› önemli bir noktad›r.
Anlam, tam olarak eﬂzamanl› olan olaylar›n eﬂleﬂtirilmesi esnas›nda, bellekten kaynaklanan bir çeﬂit
"uyanma durumu = bilinçli fark›ndal›¤a" ulaﬂma durumudur. Anlam, bir anlamda, dikkatin eﬂleﬂmiﬂ
olaylar›n üzerine odaklanmas›d›r. Anlam, bir anlam-

ulaﬂ›r. Ancak bu veri içinde, anlaml› olanlar› daha ön
plâna ç›karmak ve beyni boﬂ-lüzumsuz veri y›¤›n› alt›nda s›k›ﬂmaktan kurtarmak için adaptasyon=uyum
mekanizmas› geliﬂtirmiﬂtir.
Adaptasyon bütün duyusal girdiler üzerinden
olabilir. Örne¤in parma¤›n›za takt›¤›n›z yüzü¤ünüzü
veya kol saatinizin varl›¤›n› hissetmezsiniz. Ama baﬂlang›çta her an nas›l varl›¤›n›n kendisini hat›rlatt›¤›n›
bilirsiniz. Yâni fark›ndal›k düzeyinize ulaﬂ›r. Ama bir
süre sonra, evrimsel bir avantajla, art›k parmaktan
veya koldan gelen uyaranlar beyine ulaﬂt›r›lmaz.
Çünkü gereksiz ve anlams›zd›r. Buna "al›ﬂt›k" deriz,
yâni bilimsel ifâde ile "uyarana adapte" oluruz. Bu
dokunsal al›ﬂkanl›k d›ﬂ›nda, di¤er tüm duyusal girdiler içinde al›ﬂkanl›k geliﬂmesi söz konusudur: tat, koku, görme gibi... Her gün yürüdü¤ünüz veya araçla
geçti¤iniz yolu düﬂünmenize gerek yoktur. Art›k, neredeyse gözleriniz kapal› olarak geçebilir durumdas›n›zd›r. Ama yeni bir soka¤a girdi¤inizi düﬂünün. Her
ﬂey yeni ve farkl›d›r. Her ﬂeye dikkatle bakars›n›z.
Beynimize d›ﬂ dünyadan gelen veriler daha öncekilerden farkl› oldu¤undan, âdeta bir girdi bombard›-
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da, bir tiyatro sahnesinde baﬂ aktör üzerine tutulan
spot ›ﬂ›klara benzetilebilir. Anlam, tutulan bu spotla
eﬂleﬂmiﬂ olaylar›n, bilinçd›ﬂ›ndan bilince ç›kar›lmas›d›r. Bu EZ'›n temel noktas›d›r. Anlam, ayn› zamanda
adaptasyonun k›r›ld›¤› an (lâhza) ve eﬂzamanl›l›¤›n
baﬂlang›c›d›r. Anlam kazand›ran organ, öznelli¤e sâhip olan ve nesnel dünyadan girdileri alan beyindir.
Girdiler, d›ﬂ dünyadan alg›lar arac›l›¤›yla gelirler ve
alg› d›ﬂ nesneleri temsil eden iç hâldir.
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SONUÇ
Özetle EZ olay› bir anlamda, adaptasyonun veya
al›ﬂkanl›k olay›n›n k›r›lmas›d›r. Günlük yaﬂamda olaylar›n ak›ﬂ›nda, benzer olaylar s›kl›kla yan yana gelmezler. Ço¤u olaylar "eﬂzamans›zd›r". Bu eﬂzamans›zl›k,
dünyam›zdaki olaylar›n do¤al bir görünümdür. Dolay›s› ile günlük beyin girdisi için normâldir ve buna
"al›ﬂkanl›k" geliﬂtirmiﬂtir. Ortaya ç›kan EZ bir olay, bu
al›ﬂkanl›¤› k›rarak beyindeki fark›ndal›k düzeyini artt›r›r ve ard›ﬂ›k gelen olaylar dizisi beyinde mucize etkisi yarat›r. E¤er sürekli EZ olaylar›n›n yaﬂand›¤› bir
dünyada yaﬂayacak olsayd›k, EZ olaylara "al›ﬂacak/adapte olacak" ve "eﬂzamans›zl›klar" bizim fark›ndal›k düzeyimize ulaﬂarak mucize etkisi yaratacakt›.
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