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Bu kitaplarý; bilginin hýzla yol aldýðý çaðýmýzda, genç yaþta
modern sistemleri öðrenmenin ve kullanmanýn bilincine varmayý

baþaran tüm öðrencilerimize ithaf ediyoruz.

Zeynep Müge KASAROÐLU - Bülent ÞENYÜREK

"Genç fikirli demek, doðruyu gören ve anlayan 
gerçek fikirli demektir."

Mustafa Kemal Atatürk
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Hafýza teknikleri sizi tekrar derdinden
kurtarýp, zihninizin el deðmemiþ noktala-
rýný harekete geçirerek, bilgileri belli yerlere
depolamanýzý saðlayacak ve günler, haftalar,
aylar, yýllar bile geçse istediðiniz an
bilgilerinize ulaþabileceksiniz. 



BÖLÜM  1

1 ++ 11 == 44

Yýllardýr süregelen araþtýrmalara raðmen, halen beynimizin gi-
zemi tam olarak çözülmüþ deðil. Bilim adamlarý her gün bu konu-
da birçok teori ileri sürmekteler.

Örneðin; okumayý gözümüzle deðil de, beynimizde yaparsak,
dakikada yüz bin kelime okuyacak bir kapasiteye sahip olduðumuz
bunlardan biri.

Ayrýca sürekli beynimizin yüzde kaçýný kullandýðýmýza dair de
birçok söylenti dolaþmakta ortalýkta. Bir bakýyoruz %11'ini, bir ba-
kýyoruz %1'ini, bir bakýyoruz %3'ünü kullanýyormuþuz. Ýlginç olan-
sa daha bütününü çözemediðimiz bir yapýnýn, kaçta kaçýný kullan-
dýðýmýza dair sonuçlar üretebilmemiz. 

Eðer torbada kaç kilo elma olduðunu bilmiyorsak, nasýl oluyor
da yediðimiz miktarýn yüzdesini hesap edebiliyoruz?

Aslýnda yapmamýz gereken hesap da
ne kadarýný kullandýðýmýz deðil, ne ka-
darýný kullanabileceðimiz, daha fazla
kullanmak için neler yapabileceðimiz
üzerine olmalýdýr. Kaçta kaçýný kullan-
dýðýmýz deðil, mümkün olduðunca ço-
ðunu nasýl kullanabileceðimiz üzerine
düþünmek, araþtýrmak ve teknikler ge-
liþtirmek bize fayda saðlayacak olandýr.



Beynimin Ýçinde Ne Var?

20. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren, kendilerine bu soruyu
daha sýkça sormaya baþlayan bilim dünyasý; araþtýrmalarýný artýra-
rak bu konuya aðýrlýk vermeye baþladý.

Yapýlan çalýþmalar neticesinde bu gizemli yapýnýn ne kadarýný
kullandýðýmýz netleþmese de, gerçekten karmaþýk ve bir o kadar da
olaðanüstü yeteneklere sahip olduðunu artýk biliyoruz.  

Ýnsanoðlunun geldiði ve gitmekte olduðu yola bakarsanýz aslýn-
da bunu kavramak o kadar da zor deðil. Bundan elli yýl önce ha-
yal olanlar, bugün gerçekliðimizin ayrýlmaz bir parçasý.

Ýlk bilgisayarlar evimize dahi sýðmayacak büyüklükteyken, þim-
di onlardan çok daha güçlü ve hýzlý olanlarýný cebimizde taþýyoruz.

Cep telefonlarýyla görüntülü iletiþim kurmaktan, kredi talebine
kadar her þeyi yapýyoruz. Sanal alem ile gerçek alem birbirine o ka-
dar karýþtý ki, teknolojinin hýzýna yetiþmek için ne yapacaðýmýzý bi-
le þaþýrmýþ durumdayýz.

Dedelerimiz, babalarýmýz olanlar karþýsýnda þaþkýna dönüp, de-
falarca kullanma kýlavuzunu okuduklarý halde hiçbir þey anlamaz-
ken, biz anne karnýnda eðitim almýþýz gibi iki düðmeye basýp biti-
riyoruz iþi. Bir de üstüne üstlük, büyük-
lerin bunu nasýl çözemediklerine anlam
veremiyoruz.

Onlarsa bizim zekamýz karþýsýnda gu-
rurla, bir tavus kuþu misali kabarýyorlar: 

"Bizim oðlan çok zeki maþallah, ben
bu DVD'nin altyazý ayarlarýný yapayým
diye ders kitabý gibi kýlavuzu okurken,
aldý kumandayý eline baþlattý filmi, ya-
pýþtýrdý altyazýyý. Nerden anladý þaþtým
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kaldým. Ben diyordum zaten televizyonun karþýsýnda saatlerce otu-
rup, boþ boþ baktýðýna aldanmayýn, bu çocuk zeki diye…"  

Þimdi bu durum size üstünlük saðlýyor gençler ama fazla sürme-
yecek saltanatýnýz. Beyin denen mucidin yapacaklarýna sizinde ye-
tiþmekte zorlanacaðýnýz zaman gelecek elbet. Onun sýnýrsýzlýðýnýn
farkýna vardýkça, sizin de soluðunuz kesilecek.

Beynimizle ilgili sorular her geçen gün cevaplanýrken, sahip ol-
duðumuz bu muhteþem yapý karþýsýnda heyecanlanmamak müm-
kün deðil. Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn habercisi adeta. Sonu
gelmeyecekmiþ gibi görünen bir geliþimin ardýna takýlmýþ gidiyoruz.

Nasýl yapýyoruz tüm bunlarý? Aramýzdan çýkan birkaç dahinin
yaptýklarýnýn mý sefasýný sürüyoruz? Yoksa dahilik sadece toplum-
sal bir önyargý mý? Bu sorularýn cevaplarýný ilerleyen sayfalarda bu-
lacaksýnýz, ama önce beynimizin içindeki keþif yolculuðumuza de-
vam edeceðiz.

Sað-Sol Beyin mi? 
Hani Benim Tek Beynim Vardý?

Rahat olun, kandýrýlmýþ deðilsiniz. Yýllarca tek beyninizin oldu-
ðuna inanýp, þimdi iki tane olduðunu öðrenip sarsýlmayacaksýnýz.

Gerçekte iki yarým küreden oluþan tek bir beyne sahipsiniz.
Beyninizin bu yarýmküreleri aralarýnda iþ bölümü yaparak çalýþýr-
lar. Her ikisinin de görevleri farklýdýr.

Sol beyin iþi matematiksel iþlemler, dil, mantýk, bilim, analiz
iken, sað beynin iþi; hayal gücü, sanat, sezgiler, bütünü görmek, üç
boyutlu düþünme, müzik ve sentez üzerine kuruludur.

Bu ikisini fabrikada çalýþan iki iþçi gibi düþünebilirsiniz. Sahip
olduklarý görevler doðrultusunda üretim yaparlar. Dýþ dünyadan
algýladýklarýný, fabrikada iþler, yorumlar ve size sunarlar.
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Sol beyin kelimler ve sayýlar yoluyla çalýþýr. Sað beyin ise görün-
tülerle düþünür. Ayrýca sol beyin bedenin sað yarýsýný yönetirken,
sað beyin sol yarýyý yönetir.

Sol beyni bir bilgisayara, sað beyni de bir cam küreye benzete-
bilirsiniz.

Sol beyin mantýksal analizlerle adým adým çalýþýrken sað beyin;
hayal etmekte, kurgulamakta ve bütünü algýlamaktadýr.

Sonuçta her ikisi de tek bir fabrika da çalýþan iþçilerdir ve o fab-
rikaya yaptýðýnýz yatýrým ölçüsünde, üretim ve kâr elde edersiniz.

Hangisini Kullansam Acaba?

Sað ve sol beynin görevlerini okurken, muhtemelen kiminiz sol
beyni daha iþlevsel bulurken, kiminiz "Sol beyin de neymiþ, sað be-
yin en iyisi" gibi düþüncelere kapýldýnýz.

Özellikle belirtelim ki; hangisi size daha yakýn, daha iyi geldiyse,
yani hangisine içiniz daha çok ýsýndýysa, onu daha çok kullanýyor
olma ihtimaliniz yüksektir.
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Bazý insanlar vardýr; hep mantýðýn yolunu izlerler. En basit
þeyde bile hesaplarýn arasýna gömülürler. Ayrýntýlarý kolaylýkla
fark edip, detaya inebilirler. Ezbere çok yatkýndýrlar ve sayýlarla
aralarý çok iyidir.

Bazý insanlarýn da hayal güçleri çok geliþmiþtir. Kimsenin um-
madýðý bir anda çok ilginç fikirler ortaya atarlar. Yaratýcýlýklarý ge-
liþmiþtir. Bütünü kolaylýkla algýlayýp, aktarabilirler. Enteresan ben-
zetmeler kullanýp, olaylarý þaþýrtýcý bir þekilde birbirine baðlarlar.

Bunun sebebi zihinlerindeki terazinin bir kefesinin daha aðýr
basmasýdýr. Kimisi sol beynini kullanmaya daha yatkýnken, kimisi
de aðýrlýklý olarak sað beynini kullanmaktýr.

Prof. Ornstein insanlarýn sað ve sol beyinlerinden birini diðe-
rinden daha öncelikli olarak kullanabileceklerini ortaya koyan ve
beynin sað - sol yarýmküreleri üzerine yapýlan araþtýrmalarýn teme-
lini atan kiþidir.

Ornstein ayný zamanda; iki beyin birlikte çalýþýrsa, genel yete-
nek ve etkide çok büyük bir artýþ olduðunu da keþfetti.

Eskiden zekanýn beynin büyüklüðü ve beyin hücrelerinin sayý-
sýyla doðru orantýlý olduðu zannediliyordu. 

Ancak günümüzde; zekanýn beyin hücrelerinin sayýsýyla deðil,
beyin hücrelerinin arasýndaki baðlarýn artmasýyla doðru orantýlý
olduðu anlaþýlmýþ durumdadýr.

Aslýnda bu son derece iyi bir haberdir. Çünkü zeka beyin hüc-
relerinin sayýsýna baðlý olsaydý, hiç þansýmýz kalmazdý. Beyin hüc-
releri çoðalmadýðý ve öldükten sonra yenilenmediði için, zihnimi-
zin potansiyelini arttýrmak, zekamýzý geliþtirmek gibi kavramlar
hayatýmýzda doðmadan ölmüþ olurdu.

Oysa beyin hücreleri arasýndaki baðlar güçlendirilebilir ve
arttýrýlabilir bir yapýya sahiptir. Yani zihinsel kapasitemizi ve
yeteneklerimizi arttýrmak bizler için mümkün olan bir þeydir.
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Ornstein'nin de ortaya koyduðu gibi; "Ýki beyinden zayýf olaný,
daha kuvvetli olan ile iþbirliði içinde çalýþmak için harekete geçi-
rilirse; genel kapasitede de büyük bir artýþ olur."

Yani "Hangisini kullansam acaba?" sorusuna vereceðiniz yanýt;
"Her ikisini de" olmalýdýr.

Terazinin kefelerini dengeleyip, fabrikanýzda ki iþçilerin birlikte
iþbirliði içinde çalýþmalarýný saðladýðýnýz nokta da, zihinsel olarak
geliþmeye baþlarsýnýz. Algýlamalarýnýz güçlenir, öðrenmeleriniz hýz-
lanýr, yaratýcýlýðýnýz artar ve karmaþýk olaylar arasýnda bile baðlan-
tý kurup, yorum yapabilirsiniz. 

Bu artýþ sandýðýnýzdan daha hýzlý ve katlanarak artan bir süreçtir.

Diyelim ki sol elinizle 50 kg yük taþýyorsunuz. Sað elinizle de 50
kg yükü kaldýrabiliyorsunuz. Her ikisini kullandýðýnýzda kaldýrabi-
leceðiniz yükün miktarý 100 kg deðil, en az 200 kg dýr.

Sol ve sað beyninizi de birlikte kullandýðýnýzda geliþiminiz katla-
narak artar. Yani beyniniz için artýþ oraný; 1 + 1 = 2 deðil; 1 + 1 =
en az 4'tür. Baþka bir deyiþle aritmetik deðil geometrik artýþlar oluþur.

Dahiler Aslýnda Dahi Deðiller

"Dahilik" toplumsal olarak kapýldýðýmýz bir önyargýdýr. 

Dahilik kavramý; korkularýmýz ve kendimize karþý inançsýzlýðý-
mýz yüzünden ileri sürdüðümüz bir kaçýþ yoludur.

Kendi güvensizliðimizden; baþkalarýna verilmiþ olduðuna inan-
dýðýmýz bir armaðandýr.

Hepimiz dünyaya gelirken "Dahilik" kavramýnýn içine koydu-
ðumuz her þeyi yanýmýzda getiririz. Sahibizdir, kaybedene kadar.

Bir çocuðun öðrenme hýzýný düþünün. Yürümek, konuþmak,
yorumlamak gibi o kadar çok þeyi, o kadar kýsa sürede öðrenir ki,
tam bir dahidir!

16 Zeynep Müge Kasaroðlu-Bülent Þenyürek



Bunu yapmalarýný saðlayan tek þey; her iki beyni de birlikte ve
ayný oranda kullanýyor olmalarýdýr. 

Kabul edin ya da etmeyin; sizde bir zamanlar dahiydiniz. Dahi-
lik dediðiniz þeye sahiptiniz.

Tarihteki kaþiflere, mucitlere bir bakýn. Dahi olduklarý için mi
tarihe geçtiler? Yoksa çabaladýklarý, araþtýrdýklarý ve öðrendikleri
için mi?

Eðer bizlerden farklý olsalardý, o zaman bebek Newton'un ilk
söylediði sözcük "Yerçekimi" olurdu. Edison zihninde ampulün ta-
sarýmýyla doðardý. Yýllarca çalýþmalarýna, emek sarf etmelerine, de-
falarca baþarýsýz olmalarýna gerek kalmazdý.

Sahip olduðunuza, sanki sahip deðilmiþsiniz gibi davranmak ve
adýný da "Dahi" koymak sadece kendinizi kandýrmaktýr. 

Einstein izafiyet teorisini bir tepede hayal kururken bulmuþtur.
Sað beyniyle kurduðu hayali, sol beyninde iþleyerek baþarmýþtýr
bunu.

Galatasaraylý Hagi'yi iyi bir futbolcu yapan hem sol hem de sað
ayaðýný ayný þekilde kullanabilmesidir. Bu da ancak beyninin sol ve
sað yarým kürelerini iþbirliði içinde kullanmasýyla mümkündür.

Nike ayakkabýlarýnýn týrtýklý taban fikri bir tost makinesinden
çýkmýþtý. Bill Bowerman bozulan tost makinesi yüzünden söylenen
karýsýnýn sesi eþliðinde bulmuþtu bu fikri. Her iki beynini de kulla-
narak tost makinesiyle, ayakkabý arasýnda kurduðu baðlantý saye-
sinde, milyonlarca tost makinesi alacak parayý kazanmýþtý.

Ýmam Buhari üç yüz bin hadisi ezberlemiþtir. Onun için bir ha-
disi ezberlemesi için bir dinlemesi ya da okumasý yeterliydi. 

Tüm bu insanlarý ve niceleri dahi olarak dünyaya geldikle-
rinden deðil, bizler gibi içlerindeki dahiyi köreltmediklerinden
baþardýlar. 

Dahisiniz yani insansýnýz. Kafatasý kemiðinin özenle koruduðu
bir dahi var içinizde. Onun sýnýrýný belirleyen sizsiniz. Neleri yapýp
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neleri yapamayacaðýna da karar veren sizsiniz. O sizin sözünüzü
dinleyip, ona koyduðunuz sýnýrlar dahilinde çalýþýyor.

Hayran olduðunuz, "Ne kadar da zeki", "Adam bir dahi" dedik-
lerinizin sizden tek farký, sað ve sol beyinleri arasýnda yapmýþ ol-
duklarý alýþveriþtir. Her ikisini de özenle ve uyum içinde birlikte
kullanýyor olmalarýdýr. Kendilerine "Ben dahi deðilim" "Benim ka-
fam bunlarý almaz" gibi sýnýrlar koymamalarýdýr. Zihinlerine sýnýr
koymak yerine "Daha fazla ne yapabilirim?" diye sormalarýdýr.

Hiç kimse sizden olmadýðýnýz bir þeye ulaþmanýzý istemiyor. Yap-
manýz gereken tek þey; bir zamanlar olduðunuz sizi yeniden bul-
mak ve o olmak.

Bunlarý Biliyor muydunuz?

  Beynimiz toplam aðýrlýðýmýzýn %2'si kadardýr.

  Gýdalarýn %20'si, alýnan oksijenin %25'i beyin için harcanýr.

  Enerji olarak ele alýnýrsa; beynin içinde Ýstanbul gibi büyük bir
þehri kurmaya yetecek güçte atom enerjisi vardýr.

  Beyne bir saniyede on yeni bilgi kaydedilse bile, 75 yýllýk ortala-
ma bir ömürde bir insanýn hafýzasýnýn yarýsýndan çok daha azý doldu-
rulabilir.

  Beynimizin yorulmasý fiziksel olarak imkansýzdýr. Yorulan bede-
nimizdir.

  Beynin bir gramýnda bulunan nöronlarýn baðlantý kapasitesi,
dünyadaki telefon aðýna eþittir.

  Dünyadaki en hýzlý bilgisayar; saniyede bir milyar iþlem yaparken,
beynimiz saniyede bir katrilyon hýzla iþlem yapabilmektedir.
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BÖLÜM 2

BEYÝN DDENEN BBÝLGÝSAYAR

Hafýza Testi - 1

Aþaðýda verilmiþ olan 40 kelimeyi beþ dakika içersinde aklýnýz-
da tutmaya çalýþýn. 

Test sonunda sizden beklenen, belirlenen süre sonrasýnda kelime-
leri ayný sýrada baþtan sona ve sondan baþa sayabiliyor olmanýzdýr.

OTOBÜS

HEYKEL

DERGÝ

YAÐMUR

KAPI

SAAT

MENDÝL

GÜBRE

BANKA

KASA

DÜÐÜN

HAPÞIRIK

MOBÝLYA

KAÞIK

ELMA

ELMAS

KAMYON

HALI

MAÐARA

MISIR

YASTIK

AMPUL

BÖCEK

YANGIN

FÝL

BÝSÝKLET

TREN

KÖPEKBALIÐI

KREM

ETEK



Süreniz dolduðuna göre hatýrladýklarýnýzý sizden beklenene göre
aþaðýdaki boþluklara doldurunuz. Ayný sýrada olmasýna dikkat ediniz.

…………
…………
…………
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…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

ASLAN

AÐAÇ

KELEPÇE

EV

SÜTLAÇ

BASTON

MÝDE

MEYHANE

ÞEHRÝYE

KAKTÜS
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Eðer bu sürede 40 kelimeyi aklýnýzda tutmayý baþaramadýysanýz
üzülmeyin, þu anada bu kitabý okumanýzýn nedeni bunu yapabil-
meyi öðrenmek. Sayfalarý okumaya devam edin, kim bilir belki de
size bunu öðretecek bir teknikle karþýlaþýrsýnýz!

Beynimizin Kapasitesi

Beynimizin bütününü kullandýðýmýzda neler yapabileceðimizi
tam olarak bilmesek de, sandýðýmýzdan çok daha fazlasýný yapabi-
lecek bir kapasiteye sahip olduðumuzu biliyoruz.

Beynimiz inanýlmaz bir iþlem kapasitesine sahiptir. Dünyaya
geldiðimiz andan itibaren yaþadýðýmýz her þey, okuduklarýmýz, duy-
duklarýmýz, gördüklerimiz beynimizde kayýtlýdýr.

Bir odaya girdiðimizde aslýnda gördüðümüzü sandýðýmýzdan çok
daha fazlasýný görür ve kaydederiz. Bir konuþmayý dinlerken, dü-
þündüðümüzden çok daha fazla ayrýntýnýn farkýna varýrýz.

Bunu siz de deneyebilirsiniz. Bir mekana girip þöyle bir dolan-
dýktan sonra gözlerinizi kapatýn. Orada gördüklerinizi zihninizde
canlandýrýn. O ana kadar gördüðünüzün dahi farkýnda olmadýðýnýz
ayrýntýlarý yakalayacaksýnýz. 

Beynimizi bilinç ve bilinçaltý olmak üzere iki farklý açýdan de-
ðerlendirecek olursak; bilincimizin iþlem kapasitesi 7 +/- 2 iken
yani en az 5, en fazla 9 birimlik bir iþlem yaparken, bilinçaltýmýzýn
iþlem kapasitesi 2,5 ile 5 milyon veri arasýndadýr.

Aradaki uçurumun farkýndasýnýz, deðil mi? 

…………

…………

…………

…………

…………
…………
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Bilinçaltýnýz; neredeyse hiçbir þeyi atlamadan sürekli kayýt ya-
par. Siz uykudayken bile o çalýþmaya devam eder. 

Hiç durmadan, dinlenmeden sürekli çalýþmakta, kaydetmekte ve
iþlem yapmaktadýr.

Ancak bilinç düzeyinde biz bu olup bitenlerin farkýnda deðilizdir.
Bilinçaltýmýzýn mutfaðýnda piþen yemeklerin, nasýl hazýrlanýp, sunul-
duðu bilmeden sadece yemeklerden görebildiklerimizin tadýna ba-
kabiliriz. Oysa zihnimizin derinliklerinde çalýþan ustalar her gün
binlerce çeþit yemek hazýrlamakta ve onlarý sürekli iþlemektedir.

Dahi olduðunu ya da sizden daha zeki olduðunu düþündüðünüz
insanlar, beyinlerinin her iki yarým küresini de etkin bir þekilde
kullanarak, bilinçaltlarýnýn çalýþma kapasitesine daha çok ulaþma-
yý baþaran insanlardýr. Yani onlar bilinçaltlarýnýn gücünün farkýn-
dadýrlar ve onu sizden daha çok kullanmaktadýrlar.

Bilinç ve bilinçaltýnýn öðrenme ilkeleri de birbirinden oldukça
farklýdýr. Bilinçaltýnýz somut ve görüntülerle iþleneni daha rahat
algýlayýp, hatýrlamayý saðlarken, bilinç daha çok kelimelerle çalýþýr. 

Þimdi kendinize þunu sorun; hangisinin ilkelerine göre öðrenir-
seniz daha kolay öðrenir, uzun süre hatýrlarsýnýz? Hangisine göre
çalýþýrsanýz öðrenmeleriniz, algýlamalarýnýz ve yorumlama gücünüz
artar? Hangisini daha çok kullanýrsanýz, yaratýcýlýðýnýz geliþir?

Eðer bilinçaltýnýzýn milyonlarla ifade edi-
len çalýþma kapasitesini mümkün olduðun-
ca çok kullanmak istiyorsanýz, sað ve sol
beyninizin birlikte, el ele çalýþabilmesi için
beyninizi eðitmeniz gerekiyor.

Bedeninizin nasýl ki yorulduðunda din-
lenmek, acýktýðýnda yemek yemek, susadý-
ðýnda su içmek, iþlevselliðini korumak için
hareket etmek gibi ihtiyaçlarý varsa, zihnini-
zin de ihtiyaçlarý vardýr.
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Bedeninizi hiç kullanmadýðýnýzý ya da az kullandýðýnýzý düþü-
nün. Oturduðunuz yerde bir süre sonra kilo almaya baþlarsýnýz,
hantallaþýrsýnýz. Bedeninizle daha önce yapabildiðiniz hareketleri
yapamaz hale gelirsiniz. Sürekli yatmak ya da oturmaktan, bedeni-
niz bir zamanlar yapabildiklerini sanki unutur, yeteneklerini ve ye-
terliliðini kaybeder. 

Zihniniz içinde durum farklý deðildir. Eðer onu uyuþturur, çalýþ-
týrmaz tembelleþtirir, sadece verilenle yetinmesini saðlarsanýz; bir
süre sonra o da yapabildiklerini kaybetmeye baþlar. Hantallaþýr. 

Bir bilgisayar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu kullanma-
dýðýnýz sürece hiçbir iþinize yaramaz. Zihniniz de ne kadar olaða-
nüstü bir kapasiteye sahip olursa olsun, onu kullanmayýp, uyuþtur-
duðunuz sürece hiçbir iþinize yaramaz.

Sürekli; "Yeteneðim yok", "Kiþiliðime uymuyor", "Bunu becere-
mem" gibi mazeretler üreterek zihnimizin o muhteþem kapasitesi-
ne hakaret ederiz. Onu yok sayarýz.

Bu mazeretlerin içimize sýzýp, bizi olumsuz programlamasýnýn
sebebi ise, beynimizi eðitmek yerine, köreltmeyi tercih etmemizdir.

Onun gücünü ihmal edip, sýnýrlandýrdýðýmýzda bu doðrudan doð-
ruya bizim becerilerimize, anlamamýza ve üretkenliðimize yansýr.

Bu yansýmanýn sonucunda, olup bitene bir açýklama getirme-
miz gerekir. Ýþte bu mazeretler aslýnda, yaptýðýmýz þeyi mazur gös-
termek için yaptýðýmýz açýklamalardýr. "Ben zihnimi geliþtirmiyo-
rum, ona yeteri özeni göstermeyip, ihmal ediyorum" "Gerekli ça-
bayý, çalýþmayý yapmýyorum" demek yerine, "Ben bundan anlamý-
yorum", "Bu konuda yeteneðim yok" gibi kaçýþ yollarý üretiriz.

Ýstediðimiz kadar kendimizi kandýralým. Bu içimizde taþýdýðýmýz
dahinin, olmadýðý anlamýna gelmez. O oradadýr. Onu kullanmak
ya da kullanmamaksa bizim tercihimizdir.

Hangi tercihi yaparsak yapalým, sonuçlarýna katlanacak olan;
yine bizizdir.
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Test Sonuçlarýnýz

Test sonuçlarýnýzý nasýl buldunuz? Gelin birlikte deðerlendire-
lim. Kaç tane kelimeyi doðru sýrada hatýrladýnýz? Kendinizi yeter-
siz mi buldunuz? Yoksa beklenilenin hepsini yapamadýðýnýz için ye-
teri kadar zeki olmadýðýnýz sonucuna mý vardýnýz?

Ya da mazeretler üretip, verilen sürenin mi az olduðunu düþün-
dünüz? Bunu beþ dakika içinde yapmak imkansýz mý dediniz?

Öyleyse Hafýza Teknikleri Eðitimimize katýlan bir öðrencimizin,
üçüncü günün sonunda yazdýklarýna bir bakalým: 

"Öðretmenim siz ne yaptýnýz? Ben verdiðiniz 60 kelimeyi 2dakika 55
saniyede öðrendim ve herkese söyledim. Öyle ki ailem artýk; 'Tamam
anladýk, muhteþemsin' dediler."

Özge DEMÝR (Yaþ: 15)

Ne o? Þimdi de "O kýz zekiymiþ. Ben deðilim." demeye mi baþ-
ladýnýz? Ýnsanlarýn mazeret üretmek konusunda ne kadar hýzlý ve
baþarýlý olduðunu bir kez daha kanýtlamýþ oldunuz öyleyse.

Siz hýzla mazeretler üretmeye devam ederken, biz þunu iddia
ediyoruz. Bu kitapta verilen çalýþmalarý siz de uygularsanýz, imkan-
sýz olduðunu ya da zor olduðunu düþündüðünüz þeyleri nasýl da ko-
laylýkla yaptýðýnýzý görecek ve þaþýracaksýnýz.

Eðer bu teste zorlandýysanýz, bunun zor bir iþ olduðunu düþün-
düyseniz; bunun tek sebebi nasýl yapmanýz gerektiðini bilmediði-
nizden kaynaklanýyor. 

Eðer hafýza gücünüzü geliþtirmenin ve kullanmanýn yollarýný
tam anlamýyla bilmiyorsanýz, sizden beklenen her þey size zor gele-
cektir ve yapabilenlere hayran olurken, onlarýn sizden daha akýllý
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olduðu gibi bir yanýlsamaya kapýlacaksýnýzdýr.

Gerçek olan þu dur ki; ister yedi yaþýnda olsun, ister yetmiþ; yo-
lunu bildikten sonra herkes her þeyi baþarabilir.

Hatýrlamadýklarýmýz

Dikkat çekmeyen, sýkýcý, monoton, sý-
radan, renksiz, zevksiz olan þeyler hatýrla-
makta zorlandýklarýmýzdýr.

Bundan birkaç yýl önce sýradan geçen
bir gününüzü nasýl hatýrlarsýnýz? 

Her zaman ki gibi kahvaltý edip iþe ya
da okula gittiðiniz, akþam gelip, yemek ye-
dikten sonra televizyon seyredip, uyuduðunuz bir günün tarihini,
detaylarýný zihninizde bulmakta zorlanýrsýnýz, deðil mi?

Bu hafýzanýzýn zayýf olmasýndan deðil gününüzün monotonlu-
ðundan kaynaklanýr. Farklý ya da ilginç hiçbir þeyin olmadýðý bir
gün, zihnimizin derinliklerine itilir.

Hatýrladýklarýmýz

Oysa; ilginç, hayal edebildiðimiz, komik, saçma, ruhumuza
hitap eden, canlý, eðlenceli, renkli, sýra
dýþý, garip, korkutucu, iðrenç, enteresan
ve cinsellik içeren her türlü olay ve du-
rumu sanki daha bugün olmuþ gibi hatýr-
larýz. Evde misafirlerinizle birlikte ye-
mek sofrasýnda otururken kazayla herke-
sin içinde gaz kaçýrdýðýnýz o günü unuta-
bilir misiniz?
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Evden kaçtýðýnýz günü. 

Evinizden ilk kez ayrýldýðýnýz ve gurbete çýktýðýnýz o günü.

Arkadaþlarýnýzla birlikte kahkahalarla güldüðünüz anlarý sile-
bilir misiniz hafýzanýzdan?

Ýlk çocuðunuz dünyaya geldiðinde, onu kollarýnýzýn arasýna alýp
kokusunu içine çektiðiniz o dakikalar hep aklýnýzda ve yüreðiniz-
de deðil mi?

Sevgilinizin ilk kez dudaklarýndan öptüðünüz, bedeninizin
tatlý bir heyecanla dalgalandýðý o ilk öpüþmenizi itebilir misiniz
gerilere?

Eðer bazý þeyleri bu kadar canlý hatýrlayabiliyorsanýz, neden bu-
gün çalýþtýðýnýz ders ertesi gün aklýnýzdan uçup gidiyor?

Sanýrým cevabý hepiniz buldunuz. Çünkü sýkýcý, sýradan ve zor,
öyle deðil mi?

O zaman artýk ne yapmanýz gerektiðini de anlamaya baþladýnýz.
Hafýza gücünüzü geliþtirmek ve öðrenmelerinizi kalýcý hale dönüþ-
türmek için, hatýrlamanýzý saðlayan öðeleri kullanmakla iþe baþla-
malýsýnýz.

BAÐLAMA TEKNÝÐÝ

Þimdi baþta vermiþ olduðumuz 40 kelimeyi tekrar ele alalým.
Bu kelimeleri ayný sýrada aklýmýzda tutabilmek için farklý bir yol
izleyelim:

Otobüs duraðýnda bekleyen bir heykel dergi okuyor. Derken hýzla
yaðmur yamaya baþlayýnca yerinden kalkýyor ve yerdeki kapýyý açýp
içine atlýyor. Aþaðýda devasa büyüklükte bir saatin üstüne düþüyor.
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Saat tik tak sesleri eþliðinde hüngür hüngür aðlýyor ve elindeki men-

dili az ileri deki gübre yýðýnýn üstüne fýrlatýyor.

Ýðrenç koku burnunuza dolarken, gübreleri alýp, bankaya götürü-

yorsunuz. Kasayý açtýðýnýzda orada bir düðün yapýlmakta olduðunu

görüyorsunuz. Öyle bir hapþýrýyorsunuz ki, aðzýnýzdan çýkanlar yan-

daki mobilyanýn alnýna yapýþýyor.
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Mobilya elinde çapý beþ metre olan kaþýkla bezelye büyüklüðünde
ekþi bir elma yiyor. Elmanýn sularý yanaklarýndan akarken elmasa dö-
nüþüyorlar. Elmaslar "Þýkýr þýkýr" sesler çýkararak, bir kamyona dolu-
yor. Kamyon duvarlarý halý ile kaplý bir maðaraya gidiyor. Maðaranýn
tam ortasýnda mýsýr tarlasý var. Mýsýrlar baþlarýný yastýða koymuþ uyu-
yorlar ve bir taraftan da horluyorlar. 

Ampul gözlü böcekler tarlada yangýn çýkarýyorlar. Korkan filler
bisiklete binerek kaçýyorlar. Tren istasyonuna vardýklarýnda ilk terene
biniyorlar. Trende köpekbalýðýna rastlýyorlar. Köpekbalýðý sýrtýna krem
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sürülmesini istiyor. Pembe fýrfýrlý etek giymiþ olan aslan ona yardým
ediyor ve elleri yapýþ yapýþ oluyor.

Aslan durakta iniyor ve mutlulukla aðacýn gövdesine kelepçelediði
evine gidiyor. Evin camlarý sütlaçtan, her yana akýyor. Bir baston ge-
liyor ve bol þekerli sütlacý yalamaya baþlýyor. Bastonun çok yemesinden
rahatsýz olan midesi onu terk ediyor ve meyhaneye gidiyor. Meyhane-
de bir duble þehriye çorbasý içiyor. Aðzý yanýyor ve etrafa dikenli kak-
tüsler püskürtüyor.
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Bu hikayeyi zihninizde canlandýrýn. Sonra tekrar baþa dönün
ve hatýrladýklarýnýzý yazýn. 

Ne oldu? O kadar da zor deðilmiþ, deðil mi?

Buna ek olarak zihninizden hikayeyi tersine takip ederek keli-
meleri sondan baþa doðruda sayabilirsiniz. Ayrýca size aradan her-
hangi bir kelime sorulduðunda bir öncesini ve bir sonrasýný da ra-
hatlýkla söyleyebilirsiniz. Üstünden bir hafta hatta bir ay geçmesi-
ne raðmen ayný þeyleri rahatlýkla yapabilirsiniz. Hem de daha hýz-
lý olarak.

Çünkü baðlama tekniði ile yapacaðýnýz kodlamalar, görsel öð-
renmeyi temel almaktadýr. Kelimelerle yaptýðýnýz bir ezber çalýþma-
sýný birkaç hafta sonra hatýrlayamaz hale gelirken; görüntülerle
yaptýðýnýz bir çalýþma gün geçtikçe daha da güçlenir. Taþlar yerine
oturdukça daha hýzlý hatýrlar ve aktarýrsýnýz. 

Baðlama tekniði, hiçbir ortak noktasý olmayan kelimelerin,
þekle dökülerek; ilginç, sýra dýþý ve saçma bir þekilde birbirine bað-
lanmasýdýr.

Baðlama tekniðinde iliþkilendirme yapýlýrken dikkat edilmesi
gereken bazý önemli noktalar vardýr.

Baðlama Tekniðinin Temel Ýlkeleri

1) Abartýn ve sýra dýþý olun: Abartmak boyutlarýn büyütülme-
si ya da küçültülmesidir. 

"Devasa büyüklükte bir saat"

"Bezelye kadar elma"

Saçmalamak ise mantýklý olmayaný yaratmaktýr:

"Bisiklete binen filler"

"Krem sürdüren köpekbalýðý"
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"Aðaca kelepçeli ev"

"Banka da yapýlan düðün"

"Otobüs duraðýnda bekleyen ve dergi okuyan heykel"

"Pembe etek giyen aslan"

"Otobüs duraðýnýn yanýnda bir heykel vardý. Heykele yaslanmýþ der-
gi okuyordum. Bardaktan boþalýrcasýna yaðmur yaðýyordu. Otobüs gel-
di ve kapýsý açýldý. Bindim ve saate baktým…" gibi mantýklý yapacaðý-
nýz bir baðlama, aðýrlýklý olarak sol beyne hitap edeceðinden arzu-
ladýðýnýz geliþimi ve hatýrlamayý zorlaþtýracaktýr.

2) Hayal edin: Yaptýðýnýz baðlamayý akli gözünüzü kullanarak
zihninizde canlandýrýn. Akli gözümüz, gözlerimiz kapalýyken ya da
bir noktaya odaklanmýþken, olaylarý zihnimizde hayal etmemizi
saðlar.  

Ne kadar canlý, tuhaf ve komik hayaller kurarsanýz o kadar ka-
lýcý olacaktýr. Tekniðin sonuç vermesi için, yaptýðýnýz baðlamayý
hayal ederek canlandýrmanýz þarttýr.

Hayal etmek; sadece baðlama tekniðinde deðil, tüm hafýza ça-
lýþmalarýnýz da dikkat etmeniz gereken önemli bir noktadýr.

3) Görüntüleri renklendirin: Kurduðunuz hayal ne kadar
renkli ve parlak olursa o kadar etkili olacaktýr. Sadece canlý renk-
leri kullanmak dahi hafýzanýzý %50 oranýnda güçlendirir.

4) Görüntüleri hareketlendirin: Canlandýrmanýz, sabit bir fo-
toðraf gibi deðil, akýp giden bir film gibi olmalýdýr. Cisimlere ve
olaylara hareket kazandýrýn.

5) Üç boyutlu görün: Nesneleri, kiþileri ve olaylarý üç boyut-
lu olarak hayal edin.

6) Dönüþümler kullanýn:

"Elma sularýnýn akarken elmasa dönüþmesi"
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7) Zýtlýklar kullanýn:

"Beþ metre çapýnda kaþýkla, bezelye büyüklüðünde elma yemek" gibi..

8) Hikayenin bir yerine kendinizi ya da bir sevdiðinizi dahil
edin:

"Gübreleri alýp bankaya götürüyorsunuz…"

9) Nesne ve canlýlarý birleþtirin:

"Gözleri ampulden olan böcek" gibi.

10) Cansýz varlýklara canlý özelliði giydirin:

"Mobilyanýn elma yemesi"

"Bastonun sütlaç yalamasý"

"Mýsýrýn baþýný yastýða koymasý"

"Saatin aðlamasý"

11) Canlandýrmanýza tatlar, kokular, hisler ve sesler de ekleyin:

"Tik tak sesleri eþliðinde hüngür hüngür aðlayan saat"

"Ýðrenç kokulu gübreler"

"Ekþi bir elma"

"Þýkýr þýkýr sesler çýkararak kamyona dolan elmaslar"

"Horlayan mýsýrlar"

"Bol þekerli sütlaç"

"Aslanýn ellerinin kremden yapýþ yapýþ olmasý"

12) Baðlamanýn kopuk olmamasýna özen gösterin: Kelimeler
arasýnda geçiþlerde kopukluk yaþanmadan, akýcýlýk saðlanmalýdýr.
Kelimeler rasgele deðil, sýralý bir þekilde baðlanarak, bütünsellik
oluþturulmalýdýr.
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Hayal Gücünüzü Geliþtirmek Ýçin…

Sadece baðlama tekniði için deðil, hafýzanýzýn genel geliþimi ve
güçlenmesi için hayal gücünüzün ne ölçüde kullandýðýnýz en
önemli noktalardan biridir.

Bu çalýþmalar esnasýnda eðer olaylarý renkli, canlý, hareketli ve
üç boyutlu olarak zihninizde canlandýrmakta zorlanýyorsanýz, hayal
gücünüzü geliþtirmek konusunda çalýþmanýz gerekiyor demektir.

Hayal gücünüzün geliþmesiyle hafýza gücünüzde geliþecek ve
beyninizi kullanma kapasiteniz artacaktýr.

1) Çeþitli resimlere bakýn: Sonra her birini gözünüzü kapata-
rak zihninizde canlandýrýn. Resmin tüm detaylarýna inene ve aþa-
ðýdaki sorularýn yanýtlarýný zihninizde görene kadar devam edin.

Renkleri nasýl, büyüklükleri nasýl, nerede duruyorlar? Onlara
nereden bakýyorsunuz? Resmin içinde neler var? Þekilleri nasýl?
Resimdeki nesneler ya da kiþiler ne yapýyorlar? Onlarýn benzeri
olan görüntüler hafýzanýzda var mý?

2) Aþaðýda isimleri verilen insanlarý zihninizde canlandýrýn:
Göz renkleri nasýl? Kaþlarý, saçlarý, yüzlerinin ve kulaklarýnýn þekil-
leri, çene ve burun yapýlarý, omuzlarý, genel duruþlarý, yürüyüþ bi-
çimleri nasýl? Ne giymiþler? Giysileri ne renk?  Onlarý hangi me-
kanlarda görüyorsunuz?

Süleyman Demirel,  Cüneyt Arkýn, Müslüm Gürses, Tayyip Erdo-
ðan, Hülya Avþar, Tarkan, Ali Kýrca, Reha Muhtar

3) Yukarýdaki egzersizi tanýdýðýnýz insanlar üzerinde uygulayýn:
(Anne-babanýz, akrabalarýnýz, arkadaþlarýnýz, öðretmenleriniz,
Bakkal Salih efendi…)
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4) Zihninizde bir mekan görün ve orada dolaþýn: (Eviniz, es-
ki okullarýnýz, doðduðunuz mahalle, bakkalýnýz, bir alýþveriþ mer-
kezi, komþunuzun bahçesi…)     

Bu mekanlar nasýl görünüyor? Eðer dýþarýda bir yerse; çevrede-
ki binalarý, binalarýn büyüklüklerini, konumlarýný, renklerini, so-
kaklarý, aðaçlarý, çevrede dolaþanlar insanlarý görmeye çalýþýn.
Eðer kapalý bir yerse; duvarlarýn rengini, odanýn þeklini, odadaki
nesnelerin þekil, konum ve renklerini, birbirleri arasýndaki mesa-
feyi görmeye çalýþýn. Ulaþabildiðiniz tüm ayrýntýlara kadar canlan-
dýrýn. En küçük bir rengi ve çizgiyi bile fark edebilmeyi hedefleyin.
Zihninizde bir görüntüye bakmaya devam ettikçe netleþecektir.

Baðlama Tekniði Size Ne Kazandýracak?

Baðlama tekniði hafýza güçlendirme çalýþmalarýnýn temelidir.

Spora baþlamadan önce yapacaðýnýz ýsýnma hareketleridir.

Bildiðiniz gibi ýsýnmadan spor yapmaya kalkarsanýz bedeninize
kramplar girer, kaslarýnýz zorlanýr ve daha da ötesinde ciddi sakat-
lýklar yaþayabilirsiniz.

Bu çalýþma sayesinde sað ve sol beyniniz arasýnda iliþki kurar ve
onlarý birlikte üretmeye zorlarsýnýz. Çünkü yaptýðýnýz kayýtlar tek
bir yere deðil, ayný anda birçok yere iþlenmektedir.

Ayný anda beynin bir den fazla merkezine yönelik yapýlan çalýþ-
malar, hafýzayý güçlendirir ve geliþtirir.

Birçok öðrenci þunu sorar: "Baðlama tekniðinin benim mate-
matiði anlamama ne katkýsý var?"

Evet haklýsýnýz. Bu teknikte matematik iþlemleri ile ilgi ipuçla-
rý yok. Problemleri nasýl yorumlayacaðýnýzdan hele hiç bahsedilmi-
yor. Formülleri akýlda tutmak deseniz, o da yok.
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Ama bu teknik kullandýðýnýz sürece hepsini yapmanýzý saðlaya-
cak. Çünkü ister matematik olsun ister sosyal, isterseniz de oku-
duðunuz bir kitap; hepsi temelde algýlamak, hafýzada tutmak, yo-
rumlamak ve öðrenme gücüyle ilgilidir. Bu nedenlerden dolayý
tekniðin matematiðe katkýsý tahmin edebileceðinizden çok daha
fazlasýdýr.

Baðlama tekniði beyninizin sað ve sol yarým kürelerini etkin bir
þekilde birlikte kullanma becerinizi geliþtireceði için; hafýzanýzýn
güçlenmesi ve algýlama gücünüzün artmasýyla; karmaþýk problem-
leri çözebilir, ipuçlarýný görebilir, formülleri aklýnýzda tutabilir ve
bugüne kadar yapamadýðýnýz yorumlarý üretebilir hale geleceksiniz.
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BÖLÜM 3

BEYNÝNÝZ NNEYE ÝÝNANIRSA OONU YYAÞAR

Önyargýlarýmýz

Önyargý gerçekte var olmayan, sadece beynimizde var olan
þeylerdir.

Gerçekte var olmayan bu yargýlarla yaptýðýnýz sýnýrlandýrmalar
ise beyninizin kapasitesini kullanmanýzýn önündeki en büyük en-
gellerdir.

Kendinize dair o kadar çok önyargýnýz vardýr ki; onlarýn getir-
diði binlerce sýnýrlandýrmanýn içinde hapsolup kalýrsýnýz.

Zeki olmadýðýnýza, dersleri anlamadýðýnýza, yaþlandýkça hafýza-
nýzýn zayýfladýðýna, kafanýzýn almadýðýna, çekingen, içe kapanýk ol-
duðunuza, elinizden bir þey gelmediðine ve daha nicelerine dair
geliþtirdiðini önyargýlar; siz farkýnda olmadan, sahip olduðunuz po-
tansiyelin batýk bir gemi gibi okyanusunuzun derinliklerinde yosun
tutmasýna neden olur.

Ta ki siz onu bulup, tekrar yüzeye çýkarana kadar.

Filler ve Biz

Filler nasýl eðitilir bilir misiniz?

Fil daha yavruyken ayaðýndan bir
iple aðaca baðlanýr. Ýpi ne kadar çe-
kiþtirse de aðacý devirmeye gücü
yetmediðinden kurtulmayý baþaramaz. 



Zamanla büyüyen fil artýk mücadele etmekten vazgeçmiþtir.
Öyle ki ipin aðaca baðlanmasýna bile gerek kalmadan, sadece aya-
ðýna baðlanmasý onu durdurmakta ve kaçmamasý için yeterli ol-
maktadýr.

Koca bir fili ayaðýna ip baðlý, öylece kýpýrdamadan dururken
gördüðünüz de sakýn þaþýrmayýn. Çünkü o özgürlüðüne engel olan
bir ön yargýya sahiptir. Onun mahkumiyetinin sebebi ayaðýndaki ip
deðil, kafasýnda ki önyargýdýr.

Ýþte biz de ayný o fil gibi mahkum ederiz önyargýlarýmýza kendimizi.

Doðru düzgün þans tanýmadan, sadece birkaç kez yaþadýðýmýz
olumsuzluklardan yola çýkarak yargýlarýz kendimizi. Zihnimizdeki
mahkeme o kadar kýsa sürer ki hakim hemen verir kararý: Ömür
boyu hapis! 

Bir filin özgürlüðünü önyargýlarýna teslim etmesi gibi; biz de
teslim ederiz zihinsel özgürlüðümüzü. 

Ýngiltere'den Bir Araþtýrma

Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmada bir grup öðrenciye zeka tes-
ti uygulanmýþ. Test sonucunda yüksek zekalýlardan bir sýnýf, daha
düþük zekalýlardan bir diðer sýnýf oluþturulmuþ.

Düþük zekalýlarýn olduðu sýnýfa; test sonuçlarýna göre yüksek
zekalý çýktýklarý; bu yüzden zor dersler iþleyecekleri çünkü onlarýn
zor dersleri bile kolaylýkla yapabilecekleri söylenmiþ.

Yüksek zekalýlarýn olduðu sýnýfa ise; test sonuçlarýna göre dü-
þük zekalý çýktýklarý ve kolay dersler iþleneceði çünkü ancak o ka-
darýný yapabilecekleri söylenmiþ.

Bir yýlýn sonunda her iki sýnýfta ortak bir sýnava tabi tutulmuþ.
Sýnav sonunda düþük zekalýlarýn sýnýfý daha yüksek notlar alýrken,
yüksek zekalýlarýn sýnýfý daha düþük notlar almýþlar.
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Zeka bile bir önyargýdýr. Düþük zekalýlar "Yüksek zekalý olduk-
larý" önyargýsýyla baþarýlý olurken; yüksek zekalýlar "Düþük zekalý"
olduklarý önyargýsýyla baþarýsýz oldular.

Siz hangi gruptasýnýz? Yüksek zekalýsýnýz da düþük zekalý mý ol-
duðunuza inanýyorsunuz, düþük zekalýsýnýz da yükse zekalý mý ol-
duðunuza inanýyorsunuz? Eh hangisine inanýyorsanýz haklýsýnýz;
çünkü inandýðýnýz þeysiniz.

Ýnandýðýnýz þey ise sizin gerçekliðinizdir, bir baþkasýnýn deðil. Bey-
ninizde neye inanýyorsanýz onu yaþarsýnýz. Yani kendi gerçeðinizi.

Egzersiz Programý

1) Bir ay boyunca her gün en az üç tane önyargýnýzý belirleyin.

2) Bu önyargýlarýnýzý istediðinizi ifade edecek þekilde deðiþtirin.

3) Yeni ifadelerinizi her fýrsatta kendi kendinize tekrar edin.

4) Ayný çalýþmayý olaylardan çýkardýðýnýz sonuçlar ve geleceðe
yönelik kullandýðýnýz ifadeler için de yapýn.

5) Yeni kalýplarýnýzýn tadýný çýkararak, hafýzanýzý güçlendirecek
çalýþmalarýnýza devam edin.
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AKROSTÝÞ TTEKNÝÐÝ

Hafýza Testi - 2

Verilen periyodik cetvele ait element gruplarýný doðru sýrayla
üç dakika içinde hafýzanýza kodlayýn.

1A GRUBU

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

2A GRUBU

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

7A GRUBU

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

8A GRUBU

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

1A GRUBU

H
Li
Na
K

R b
C s
F r

2A GRUBU

Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra

7A GRUBU

F
Cl
Br
I

At

8A GRUBU

He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
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Akrostiþ Tekniði Nasýl Uygulanýr?

Akrostiþ tekniði belki de zaman zaman sizinde kullandýðýnýz ve
çok da yabancýsý olmadýðýnýz bir tekniktir. Ancak kullaným alaný-
ný daha da geniþletmeniz ve çalýþmalarýnýzda daha fazla önem ver-
meniz gereken önemli bir tekniktir.

"Hasan iki salak Osman dört" ü çoðunuz bilirsiniz. Sülfürik asit
dediðimiz H2SO4 formülü ile gösterilen bir maddedir. Ama onu
sadece formülüyle hatýrlamaya kalkarsanýz diðer maddelerin for-
mülleriyle karýþma riski yüksektir.

Onun yerine "Hasan iki salak Osman Dört" olarak çaðrýþtýrdý-
ðýnýzda bir ömür isteseniz de unutamazsýnýz. 

Buradan çýkaracaðýnýz en temel sonuç þu olmalýdýr: Bugüne ka-
dar ara sýrada olsa bu teknikle çalýþtýklarýnýz sizin için kalýcý oldu.
O zaman hafýza tekniklerinin bütününü kullanarak çalýþtýðýnýz tak-
dirde hem zamandan kazanacak hem de hafýzanýzý geliþtireceksiniz.

Eðer daha önce buna benzer bir teknik kullandýysanýz, bu hafý-
za tekniklerinin hepsinin size kazandýracaklarýnýn en büyük ispatý
olmalýdýr.

Akrostiþ tekniði bir bilgiyi somutlaþtýrarak öðrenmek ve zor olan
bilgileri bile hafýzaya kodlamak amacýyla yapýlan çaðrýþýmlardýr.

Þimdi birlikte bu tekniðin uygulanýþý ile ilgili örnekler yapacaðýz.
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KÝMYA

PV = nRT ( Para Ver Nurettin ya da Paran Varsa Ne Rahat )

Kimyasal Tepkimelerde Hýzý Etkileyen Faktörler

Basýnç

Sýcaklýk

Temas Yüzeyi

Katalizör

Ballý Sýdýka Tekneyi Katladý

1A GRUBU

H aydarpaþa
Li sesinin
Na mýk

K imyacýsý
R a b ianýn
C e s edi

F ý r latýldý

2A GRUBU

Be ymen
M a g

azasýnýn
Ca mýnda
S ý r alý
Ba lýklar

Ra hatladý

7A GRUBU

F ýstýk
C e l al
B a r da

I p
At lamýþ

8A GRUBU

He rgele
Ne dim
Ar sýz
K ý r o

Xe nefonu
R e n deledi
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COÐRAFYA

Marmara'nýn Gölleri Ýç Anadolu'da Yetiþen
Ürünler

M anyas

U lubat B uðday

S apanca A rpa

T erkoz Þ ekerpancarý

Ý znik

Türkiye'nin Rüzgarlarý

Burada kullandýðýmýz " Kayýp Sakal" akrostiþin de üç bilgi ayný
anda kodlanmýþtýr.

1) Türkiye'nin rüzgarlarý; Karayel, Yýldýz, Poyraz, Lodos, Kýble
ve Samyelidir.
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2) Karayel; kuzeybatýdan, Yýldýz; kuzeyden, Poyraz; kuzeydoðu-
dan, Lodos; güneybatýdan, Kýble; güneyden, Samyeli; güneydoðu-
dan esen rüzgarlardýr.

3) Türkiye'nin kuzeyi; kuzey kutup yönünde olduðundan; Kara-
yel, Yýldýz ve Poyraz soðuk esen, Türkiye'nin güneyi ekvator yönün-
de olduðundan; Lodos, Kýble ve Samyeli sýcak esen rüzgarlardýr.

Doðal Göller

Tektonik Göller

Karstik Göller

Buzul Göller

Krater Gölleri

Set Gölleri

Ýç Püskürük Kayalar

Siyanist

Diyodit

Granit

Gabro

Sade Gaga

Teknik Karslý Buzdan  Krakeri Göle Serdi.
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Türkiye'nin Bölgeleri

Karadeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Güneydoðu Anadolu Bölgesi

Ýç Anadolu Bölgesi

Doðu Anadolu Bölgesi

Türkiye'de Endüstri Bitkileri

Þekerpancarý

Tütün

Ayçiçeði

Keten

Pamuk

Çay

Haþhaþ

Þeker Tülay Ayþe'nin Keten Pantolonuyla Çay Haþladý

Kel Mahmut Elma Alýrken Göbeðine Ýðne Düþtü
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TARÝH

Osmanlýlarda Duraklama Dönemi Savaþlarý

V enedik

A vustralya

R usya

Ý ran

L ehistan

Osmanlýlar hiç cephaneleri kalmadýðý için VARÝL ile savaþmýþlar.

Duraklama Dönemi Osmanlý - Ýran Savaþlarý

Ferhat Paþa

Nasuh Paþa

Serav

Kasr-ý Þirin

Orta Asya ve Yakýn Doðu'da Kurulan Türk Beylikleri

Memlükler

Altýnorda

Timur Devleti

Karakoyunlu Devleti

Akkoyunlu Devleti

Babür Devleti

Fenerli Nalan Sema'yý Kastý.
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Fatimiler

Eyyübiler

Harzemþahlar

Moðollar

Fatih Sultan Mehmet'in Fethettiði Adalar

Taþoz

Eðriboz

Limni

Semadirek

Ýmroz

Midilli

Bozcaada

2. Dönem Anadolu Türk Beylikleri

Osmanoðullarý Candaroðullarý

Karamanoðullarý Aydýnoðullarý

Germiyanoðullarý Saruhanoðullarý

Karesioðullarý Eretanoðullarý

Hamitoðullarý Dulkadiroðullarý

Menteþeoðullarý

Osman, Karamanlýyý Gerip, Karesini Hamit'e
Menteþelerken Caný yanan Aydýn Sararýnca Eniþtesi
Dul kaldý 

TELSÝM - B

MATKAB FEHMÝ
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MATEMATÝK

Trigonometrik fonksiyonlarýn hangisinin, hangi bölgede iþareti-
nin ne olduðunu hatýrlamak için tek yapmanýz gereken; Bütün Sý-
nýflarýn Kara Tahtasýnýn Cilalý olduðunu bilmektir.

1. Bölgede "Bütün" kelimesinin yanýndaki + iþareti burada bü-
tün fonksiyonlarýn artý iþaretli olduðunu belirtmektedir.

Benzer þekilde 2. bölgedeki Sýnýflarýn kelimesinin bulunduðu
yerdeki + iþareti de, sinus fonksiyonunun bu bölgede artý, geri ka-
lanlarýnda eksi iþaretli olduðunu hatýrlatmaktadýr.

Tüm bölgelerde ayný mantýðý kullanarak, hangi fonksiyonun ne
iþaretini aldýðýný rahatlýkla ve karýþtýrmadan hatýrlayabilirsiniz.

(+) Sinüs
(Sýnýflarýn)

(+) Bütün

x1.2.

3. 4.

y

(+) Kotanjant, Tanjant
(Kara Tahtasý)

(+) Cosinüs
(Ciilalýdýr)

47 Süper Hafýza Teknikleri



FELSEFE

Bilgi Türleri

Gündelik Bilgi Dinsel Bilgi 

Sanat Bilgisi Teknik Bilgi

Felsefi Bilgi 

Bilimsel Bilgi     

Bilgi Felsefesinde Doðru Bilginin Kaynaðýný
Araþtýran Ekoller

Analitik Felsefe

Fenomenoloji

Pragmatizm

Empirizm

Kritisizm

Entüisyonizm

Rasyonalizm

Ünlü þarkýcý AF - PEKER, "Doðru Bilginin Kaynaðý"
Adlý Albümünü çýkarttý!

Güzel Safinaz Fesleðeni Biçince Dili Tekledi
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BÝYOLOJÝ

Enzimlerin Sýnýflandýrýlmasý

Oksiredüktazlar

Hidroksilazlar

Transferazlar

Mutazlar

Karboksilazlar

Mitoz Bölünmenin Aþamalarý

Ýnterfaz

Profaz

Metafaz

Anafaz

Telofaz

Ýnek Profesör Mehmet Anasýný Tepti

Okumuþ Hilmi Transparan Muzlarý Karaladý.
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Ýnsanda Ýç Salgý Bezleri

Hipofiz

Tiroid

Timus

Paratiroid

Eþey Bezleri

Epifiz

Böbrek Üstü Bezi

Pankreas

Hiperaktif Tembel Tarýk Parayý Elde Edip
Böbürlenince Patladý
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DÝL BBÝLGÝSÝ vve EEDEBÝYAT

Divan Edebiyatý Nazým Biçimleri

Gazel

Mesnevi 

Müstezat 

Kaside

Kýt'a

Dil Bilgisinin Bölümleri

Ses Bilgisi

Cümle Bilgisi

Þekil Bilgisi

Yapý Bilgisi

Anlam Bilgisi

Sert Sessiz Harfler

F I S T I K Ç I  Þ A H A P

Sessiz Cüce Þeftalinin Yapýsýný Anlattý

Gazeteci Melek Mümtaz Kasayý Kýrdý.
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DÝN

Dört Melek
C ebrail

A zrail

M ikail

Ý srafil

Akrostiþ Tekniðinin Temel Ýlkeleri

1) Yaptýðýnýz çaðrýþýmlarda mantýk aramayýn. Ne kadar tuhaf
ve ilginç yaparsanýz o kadar kalýcý olacaktýr.

2) Çaðrýþýmýnýza sadece ilk harfi deðil ikinci harfleri de dahil
etmeye çalýþýn. Bu þart olan bir kural deðildir. Çaðrýþýmý daha da
kolaylaþtýracaðý için önerilmektedir.

3) Ayný harf ile baþlayan sözcüklerde mutlaka ikinci harfleri de
yapacaðýnýz çaðrýþýmda kullanýn.

Mesnevi - Müstezat / Melek Mümtaz gibi.

4) Çaðrýþýmýnýzý canlý, hareketli, renkli ve üç boyutlu olarak
gözünüzde canlandýrýn.

5) Bir konu baþlýðýnýn içerisinde birden fazla akrostiþ yaptýysa-
nýz; zihninizde organize edebilmek için bu akrostiþleri konu baþlý-
ðýyla birlikte hafýza çivilerinize asabilirsiniz.
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Akrostiþ Tekniði Size Ne Kazandýracak?

Derslerde aklýnýzda tutmanýz gereken birçok soyut kavram ve
özel isim vardýr. Bu özel isimleri doðrudan hafýza çivileriyle asma-
nýz zordur.

Bu sebeple akrostiþ tekniði ile yapacaðýnýz bu çaðrýþýmlar zor
görünen kavramlarýn isimlerini aklýnýzda tutmanýzý kolaylaþtý-
racaktýr.

Ayrýca çaðrýþýmý oluþtururken, izlediðiniz yol sað ve sol beynini-
zi ayný anda çalýþtýracaðý için, sadece o sözcükleri öðrenmekle kal-
mayacak ayný zaman da hafýzanýzý da geliþtirmiþ olacaksýnýz.

Hafýza Geliþtiren Egzersiz Programý

1) Çaðrýþým yeteneðinizi geliþtirmek için yolda giderken araba
plakalarýndan kelimeler türetin. Gördüðünüz tabelalardaki firma
isimlerini aklýnýzda tutmak için çaðrýþým yapýn. Bu çalýþma zihin-
sel etkinliðinizi arttýracak ve çaðrýþým türetme yeteneðinizi geliþti-
recektir.

2) Ders çalýþýrken özel isimlere ve soyut kavramlara Akrostiþ
Tekniðini uygulayýn.
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Dikkatinizi Ölçün

Aþaðýdaki metinde süre tutarak (8. sýnýf öðrencileri 3 dakika, 10
ve 11. Sýnýf öðrencileri 2 dakika) kaç tane a, b, d ve g harfi olduðu-
nu bulun. Ancak bunu yaparken her harf için metni ayrý ayrý tara-
yýn. Örneðin a harfi için bir kez taradýktan sonra baþa dönün ve ay-
ný iþlemi b harfi için yapýn. Tüm harfler için bu iþlemi uygulayýn.

c i t e l r n z f u d b m s h d k u f d s m

s i v e t c p l r g v g c t l r m e u g y e

b o k e h b u k o p f u d o h o r a n i a v 

i o s g y l a r m i f b z m e l h b z n z r 

o y t n a k v p y k g v n h v m p b n p y h 

v d u o f r h i t u v l u a m f a c u l t s 

o k o k c i c k u f s b t g t m e i n i z h

d t b i y a s f y n d z f k m g e s z e h z 

r e n o c v d y f f l r v d z y g d z p b e 

p y c a a s c g c a h t n m p b r i b i k p

a f m p v d m t o y m i l g d e o t o c n t

Deðerlendirme

  Ýlk satýrlarda bulduðunuz  harf sayýlarý sonlara doðru bulduk-
larýnýzdan fazla ise, dikkatiniz yoðun bir þekilde baþlýyorsunuz fa-
kat kýsa sürede dikkatiniz daðýlýyor demektir.

  Son satýrlarda bulduðunuz harf sayýlarý, ilk satýrlarda bulduk-
larýnýzdan fazla ise, ilk baþta dikkatiniz daðýnýk baþlýyor, fakat bir
süre sonra konsantre oluyorsunuz demektir.
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  Toplam bulduðunuz harf sayýsý metinde olandan çok azsa ge-
nel olarak dikkatiniz daðýnýk denebilir.

  Bulduðunuz harf sayýlarý metindekilere yakýn yada eþitse dü-
zenli bir dikkate sahip olduðunuz söylenebilir.

  a=11, b=11, d=12, g=10 adet bulunmaktadýr.

Konuyu sevmemek, günün yanlýþ saatlerinde sevmediði bir
dersle çalýþmaya baþlamak, aile, akraba ve çevrenin baskýsý, sürek-
li araya giren düþünceler, arkadaþlar, duygular, ufak baþarýsýzlýklar,
uyku sorunlarý, endiþe ve kendine olan güvenin yetersiz olmasý,
baþaramayacaðým duygusu vb. dikkati daðýtan baþlýca etkenlerdir.
Tüm bunlara ilerleyen bölümlerimizde tek tek deðineceðiz. Bura-
da konsantrasyonun daðýlmasýnda en büyük rolü oynayan þimdi-
nin kaçýrýlmasýna öncelik vereceðiz.

Bir öðrencinin dersin baþýna oturduðunda konsantre olamama-
sýnýn, dikkatinin pamuk ipliðine baðlý olmasýnýn en önemli sebebi
þimdiyi yaþayamayýp, geçmiþle geleceðin arasýna sýkýþýp kalmasýdýr.
Konsantrasyon zorluðu çekiyorsanýz eðer þimdinin hakkýný vermi-
yorsunuz demektir. Goethe'nin dediði gibi "Yaþanan her an kendi
hakkýný ister"
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BÖLÜM 4 

ÞÝMDÝ HHÝPNOZ ZZAMANI-11

HÝPNOZ NEDÝR? NE DEÐÝLDÝR?

"Hipnoz Bir Uyku Durumu Deðildir"

Bilinenin aksine hipnoz bir uyku durumu deðildir. Her ne ka-
dar hipnoz yapýlýrken "uyu, derin uyu" gibi kalýplar kullanýlsa ve bu
kalýplar hipnozun oluþumunda çok etkili olsa da, hipnozun bir uy-
ku durumu olmadýðý artýk biliniyor. 

Aslýnda hipnoz uykunun tam tersi bir durumdur. Bir þekille ifa-
de edersek, örneðin; uykunun bulunduðu duruma x dersek, bilinç-
li halinize yani bu yazýyý okuduðunuz, anladýðýnýz ve algýladýðýnýz
duruma da y dersek, hipnoz uykunun tam aksi yönünde, yani b de
yer almaktadýr. 

Ýnsanlarýn bu iki farklý durumu bir birine benzetmelerinin te-
mel nedeni; fiziksel benzerliklerin çok fazla olmasýndan kaynakla-
nýr. Fiziksel tepkiler ve hisler açýsýndan uykuya dalmýþ bir kiþiyle,

hipnoz

b

uyanýklýk

y

uyku

x



hipnotik bir transa girmiþ kiþi arasýnda çok fazla benzerlik vardýr. 

Örneðin; hipnozdan çýkan biri, esneme, gerinme, üstünde bir
aðýrlýk hissi, uyuþukluk gibi uykudan uyanan birinin gösterdiði tep-
kileri gösterdiði için, hipnozun uyku durumu olduðu inancý ortaya
çýkmýþtýr. 

Uykuya dalma öncesinde ki belirtilerle, hipnoz halindeki belir-
tiler de oldukça bir birine yakýndýr. 

Bu ve benzeri birçok görünüþteki benzerlik nedeniyle insanla-
rýn uyku hali ile hipnoz arasýnda bir aynýlýk ya da iliþki olduðunu
düþünmeleri doðaldýr.

Hipnozun isim babasý Ýngiliz doktor J. Braid; uyku ile fiziksel
benzerlikler nedeniyle yunan mitolojisindeki uyku tanrýçasý-
nýn(hypnose) adýndan yola çýkarak bu ismi koymuþtur. 

Hipnozun uyku ile iliþkilendirilme nedenlerinden biri de; hip-
noz telkinleri içinde "daha derin uyu...derin...daha derin..." gibi
uykuya ait telkinleri bulunmasýdýr. Bu telkinler uyumayla ilgilidir
ama kiþileri uykuya deðil, hipnoza götürür. 

Kýsaca hipnoz bir uyku hali deðil, tam tersinde derin bir uya-
nýklýk halidir. Bu derin uyanýklýk süresince kiþi uykuya benzer bir
þekilde dýþ dünyadaki uyarýcýlarýn bazýlarýna kendini kapatsa da,
kendi iç dünyasýna yönelik derin bir algýlayýþa sahiptir. Hipnoz, iç
dünyanýza yönelik derin bir uyanýklýk ve farkýndalýk halidir. 

"Hipnoz Bilinçsizlik Durumu Deðildir"

Hipnoz nasýl ki bir uyku durumu deðilse, bilinçsizlik durumu da
deðildir. 

Zihninizi bilinç ve bilinçaltý diye iki þekilde deðerlendirirseniz,
bilinçli durum, günlük hayatýnýzý sürdürdüðünüz, algýladýðýnýz ve
bazý tepkilerinizi verdiðiniz bölümdür. Bilinçaltý ise zihninizin
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deposu gibidir. Bilincin vermiþ olduðu kararlarý hayata geçiren,
programlara dönüþtüren bir uygulayýcýdýr. Kapasitesi ve potansiyeli
ise bilinçten kat kat fazla olan, her anlamda yaþantýnýzdaki her
kaydýn tutulduðu arþivinizdir. 

Zihninizi bir buz daðýna benzetirseniz, buz daðýnýn üstü bilinç,
alta kalan görülmeyen büyük bölüm ise bilinçaltýdýr. 

Hipnoz sýrasýnda bilinçten, bilinçaltýna inilir. Yani; bilinç yok
olmaz, kaybolmaz, varlýðýný sürdürmeye devam eder. Hipnoz sýra-
sýnda her þeyi duymanýz ve bilincinin farkýndalýðýný devam ettir-
mesi mümkündür. 

Çoðunlukla ilk kez hipnoz olan insanlarýn büyük bölümü bu
farkýndalýða sahip olduklarý için; "ben hipnoz olmadým" diye sa-
vunmaya geçerler. Halbuki, hipnozda bilinçsiz olmama, bilincini
kaybetme durumu söz konusu deðildir. Hipnoz sýrasýnda insanlarýn
bilinçli olmasý gayet normaldir. 

Tabi, halk arasýnda; "hipnoza giren kiþi bilincini tamamen yiti-
recek, hiçbir þey hatýrlamayacak ve kendini kaybedecek" gibi bir
inanýþ da vardýr. Bu inanýþ kiþilerin hipnozun ne olduðunu tam
olarak kavrayamamasýndan ortaya çýkmakta ve hiç bir þey hatýrla-
mama beklentisiyle transa giren kiþi, yaþadýklarýný hatýrlayýnca
hipnoz olmadýðýný sanmaktadýr.

Bazen insanlar; "Halen bir þeyler duyup, hissedebildiðim için
transa girmemiþ olduðumu düþünüyorum" derler. Oysa hiç ses
duymazsanýz ve hiçbir þey hissetmiyorsanýz, ölmüþsünüzdür, bu
farklý bir durumdur. Hipnoz da ise sesini duyduðunuz, gördüðünüz
ve hissettiðiniz þeyler fiilen çoðalýr.

Hipnozun dinamiklerini bilmeyen birinin, sadece filmlere ya
da hipnoz þovlarýna bakarak böyle karar vermesinin nedeni; de-
rin hipnoz sýrasýnda ortaya çýkan veya çýkarýlabilen bir durum-
dan kaynaklanmaktadýr. Bu duruma "amnezi" denir. Amnezi ya-
þayan insanlar kýsa süreliðine hipnoz sýrasýnda gerçekleþenleri
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hatýrlayamayabilirler. Ama bu hatýrlayan kiþinin transa girmediði
anlamýna gelmez.

Ýlk kez trans deneyimi yaþayan ya da hafif-orta düzey transa gir-
miþ birinde amnezi gerçekleþmeyebilir. Ancak derin transta kiþi
kendiliðinden ya da hipnotistin verdiði komut sonucunda yaþadýk-
larýný unutabilir. 

"Herkes Hipnoz Olabilir mi?"

Bazý akýl hastalarý hariç, herkes hipnoz olabilir. Yani hipnoz ol-
masýnýn önünde zihinsel bir engel yoksa, herkes hipnoz olacak ya-
pýya sahiptir. Ama þöyle sorulacak olursa; "Herkes ayný sürede ya
da ayný metotlarla hipnoz olabilir mi?" Bunun cevabý ayný olmaya-
caktýr. Herkes hipnoz olabilir, ama herkesin hipnoza girme süresi
farklýdýr.

Toplumun yüzde 10'luk bir kesimi vardýr ki; bunlar birkaç sani-
ye gibi kýsa sürelerde derin transa girebilmektedirler. 

Ayrýca herkesin transa girebilme derinliði de bir birinden farklýdýr.
Yani transa girmenin süresi, derinliði, yöntemleri ve trans deneyim-
leri kiþiden kiþiye deðiþir. Belli olan ve güzel olan bir yan ise; herke-
sin transa girebilmesi ve hipnoz olabilme yetisine sahip olmasýdýr. Ýlk
deneyimlerinde derin transa ulaþamayan insanlar bile, derin transa
girmeyi öðrenebilir ve bu deneyimi yaþayabilir. Kaldý ki, telkinlerin iþ-
levsel olabilmesi için orta trans düzeyi de,  yeterli bir düzeydir.

Hipnozun En Temel Faydasý Nedir?

Hipnozun en iyi yararlarýndan biri de, telkinlere güç kazandýr-
masýdýr. Bir kiþi kendine hipnoz uygulamadan da, pozitif bir telki-
ni sürekli tekrarlayarak deðiþim saðlayabilir. Ama bu süreci uzata-
caktýr. Hipnoz, telkinlerin gücüne güç katar ve daha kýsa sürede,
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çok daha etkili olmalarýný saðlar. Tabi ki telkinlerin kiþinin ihtiyaç-
larýna yönelik olmasý þartýyla! Bilinçaltýna ters gelen bir telkin,
hiçbir þekilde iþe yaramayacaktýr.

Ýnsanlarýn yatkýnlýðýna baðlý olarak girdikleri trans düzeyleri ve
giriþ hýzlarý deðiþebilir. Ama neredeyse her insan, ilk denemesin de
olmasa bile, ikinci, üçüncü denemesinde mutlaka orta trans düze-
yine ulaþmayý baþarýr. Ayrýca bir kiþi sürekli kendine trans uygular-
sa, bu onun yatkýnlýðýný da arttýrýr ve her defasýnda çok daha ko-
lay hipnotize olur.

"Ben Hipnoz Olmam!"

Hipnoza girmek, kiþinin bilinçaltý ile yoðun bir temas yaþamasý
olduðundan, harika bir beceridir. Bu beceriyi geliþtiren insanlar,
yaþamda çok daha güçlü ve kontrollüdürler. 

"Ben hipnoza girmem", "Beni kimse hipnotize edemez" diyen
insanlar bunu iki sebepten dolayý söylerler. Ya korkuyorlardýr, ya da
hipnoza girmeyecek olmanýn bir güç göstergesi olduðunu zannedi-
yorlardýr. 

Hipnoz'un korkulacak bir þey olmadýðýný artýk biliyorsunuz. 

Güç konusuna gelince, asýl hipnoza girip, bilinçaltýný kullanabil-
mek gerçek güçtür. Bir insan bilinçaltýnýn o olaðanüstü kapasitesin-
den faydalanabiliyorsa asýl güçlü, baþarýlý ve kontrollü olan odur.

"Ben hipnoza girmem" diyerek güçlü olduklarýný sananlarsa, bu
gerçek güçten mahrum kalanlardýr. Kontrolün baþka birine geçti-
ðini sandýklarý için, hipnoza girmenin zayýflýk olduðunu düþünür-
ler. Ama kontrol, daha önce de belirttiðimiz gibi hipnozu yapan ki-
þi de deðil, hipnoz olan kiþidedir. 
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TRANS  METNÝ  -  1
KONU: Hafýzanýn Güçlenmesi ve Sað-Sol Beynin Daha Etkili

Çalýþmasý Üzerine
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NASIL UYGULAYACAKSINIZ?

1) Önce metni hýzlý bir þekilde okuyun.

2) Ses provalarý yapýn. Sesiniz sert ve hýzlý olmamalýdýr. Bir
çocuða masal anlatýr gibi, yumuþak, içten ve yavaþ bir tonda ko-
nuþmalýsýnýz.

3) Metinlerde "....." konmuþ yerlerde 2-3 sn bekleyin.

4) Bilgisayarýnýza ses kaydetmenizi saðlayan bir program yükle-
yin ya da ses kayýt cihazý kullanýn.

5) Sesinizi belirtilen þekilde kullanarak kaydedin.

6) Son bölümde, "geri gelme ve gözlerini açma" ile ilgili bölüm-
leri biraz daha yüksek ve hýzlý bir sesle kaydedin.

7) Slow ve aðýr bir müzik açýn. (Klasik müzik olabilir.) 

8) Müzik ve kaydettiðiniz sesi baþlatýn.

9) Müzik fonda kalacak þekilde olmalý.

10) Rahat bir koltuða oturun. Bacak bacak üstüne atmayýn. El-
lerinizi dizlerinizin üzerine koyun.

11)Kendinizi tamamen serbest býrakarak dinlediklerinize
odaklanýn.

12) Trans uygulamalarýný 3 günde bir kullanýn.

13) Baþka bir iþle uðraþýrken, yolda, arabada kesinlikle din-
lemeyin.
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TRANS METNÝ - 1
Þimdi hipnoz seansýna baþlýyorsun. Þuandan itibaren "uyan" diye-

ceðim ana kadar daha çok..... ve daha çok rahatlayacak ve kendine
odaklanacaksýn. ....Kendine verdiðin telkinler etkili olacak ve bu uygu-
ladýðýn telkinler ile bilinçli olarak etkili olmasýný istediðin telkinler, et-
kisini gösterecek.....

Gözlerin kapalý ve kendini git gide rahatlamýþ hissederken....sana
mutluluðu, huzuru, gevþekliði ve rahatlýðý yansýtan bir örtü düþünüyor-
sun.... Bu örtü öyle bir örtü ki, senin için rahatlýðý ifade eden o renkle
bütünüyle kaplý.... Ve bu örtü seni tamamen rahatlatýp, bilinçaltýnýn de-
rinliklerine ulaþtýrma yeteneðine sahip bir örtü....

Þimdi o örtü, sen gözlerin kapalý ve daha çok derinleþmeye hazýrla-
nýrken, ayaklarýnýn üzerine doðru kapanmaya baþlýyor.... Ayaklarýnýn
üstünü örtmesiyle, ayak parmaklarýn ve ayaklarýndaki bütün kas ve
tendomlar daha çok.... ve daha çok rahatlýyor.... Bu bölgedeki tüm ger-
ginlikler bedeninden akýp gidiyor...Bütün kaslarýný gevþek ve serbest bý-
rakýyorsun..... 

Þimdi örtü yukarýya doðru ilerlemeye devam ediyor ve dizlerine doð-
ru çýkýyor..... Örtü ilerlerken, onun kapatmýþ olduðu her yer daha da
gevþiyor ve örtü dizlerine ulaþtýðýnda, dizlerinden aþaðýsýna kadar olan
her bir kas ve tendom tek tek rahatlýyor.... daha çok rahatlýyor.... çok
daha rahatlýyor. Ýþte böyle, çok güzel!...

Örtü þimdi yavaþça beline doðru hareket ediyor... Örtü yukarý çý-
karken her þey rahatlamýþ oluyor ve örtü beline ulaþtýðýnda,... belinden
aþaðýsýndaki tüm kaslar git gide daha da gevþiyor.... Kalçalarýndaki,
karnýnýn alt kýsmýndaki, bacaklarýndaki, baldýrlarýndaki ve ayaklarýn-
daki tüm kaslar daha çok..... ve daha çok rahatlamaya devam ediyor....
Bu bölgelerdeki tüm gerginlikler bedeninden akýp gidiyor.... Ve sen daha
da rahatlýyor ve derinleþiyorsun....... Ýþte böyle....
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Örtü git gide bedenini daha da rahatlatýrken, zihnindeki tüm kaygý-
lar da akýp gitmeye baþlýyor.... Eðer bir düþünce istemeden aklýna gelirse,
seni rahatsýz ederse sadece nazikçe onun gitmesine izin veriyorsun....
Tek düþündüðün derin bir rahatlama ve tüm gerginliðin bedeninden
akýp gitmesi..... Ve bedenindeki tüm kaslar daha çok ve daha çok rahat-
lamaya devam ediyor.... ve sen tatlý bir uyuþukluk hissi yaþýyorsun....
Uyumayacaksýn, ama son derece rahat ve kaygýsýzca kendi iç dünyan-
da geleceðin, mutluluðun, saðlýðýn ve baþarýn için daha..... ve daha de-
rinlere doðru ilerleyeceksin...... 

Þimdi örtü yoluna devam ediyor. Giderek yukarýlara doðru ilerli-
yor.... Yavaþça ýlýk ve hoþ bir duyguyla karnýný sarýyor ve göðsüne iler-
leyip, omuzlarýna geldiðinde duruyor... Karnýndaki ve sýrtýndaki tüm
kaslarýn tamamen ve tümüyle rahatlamasýna izin veriyorsun.... Rahat-
lama sanki tatlý bir ýlýklýk duygusu gibi, örtünün kapladýðý her yere ya-
yýlýyor.... Bilinçaltýn eþsiz mükemmelliðiyle sana eþlik ederken,...... göð-
sündeki ve kollarýndaki kaslar giderek daha çok.... ve daha çok o tatlý
uyuþukluk hissine kapýlýyor.... Ýþte böyle.....

Biliyorsun ki gerçekten istersen hareket edebilirsin...... Ama bu tat-
lý uyuþukluk duygusu ve rahatlama hissiyle kendini çok daha rahat his-
sediyor.... ve hareket etmek istemiyorsun.... O dinlendirici, huzurlu ve
hoþ duruma daha derin.... ve daha derin olarak süzülürken.... sakin ve
rahatsýn...... 

Þimdi rahatlama duygusu ve ýlýklýk hissi bedeninde tatlý tatlý dolaþan
örtüyle omuzlarýna doðru çýkýyor.... Örtü orada kalýyor...... Ancak ra-
hatlama hissi yavaþça boynuna doðru ilerliyor.... Boynundaki tüm kas-
lar gevþemiþ ve uyuþuk hale geliyor..... Onlarý zihninin gözüyle görebi-
liyorsun. Daha gevþek,.... daha rahat,.... daha uyuþuk hale geliyorlar.
Rahatlaman da daha derin.... ve daha derinleþirken..... tüm tasa ve
kaygýlarýn akýp gidiyor.... Ýþte böyle.....

Þimdi örtü omuzlarýndan tüm rahatlýðý bedenine yayarken,... onun
yarattýðý rahatlama duygusu aðzýna ve çene kaslarýna yayýlýyor.....
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Dilin aðýrlaþmýþ gibi aðzýnýn içinde..... Gerilme ya da kasýlma ihtiyacý
duymadan rahat rahat uzanýyor.... Aðzýnýn içinde biraz daha fazla tü-
kürük olabilir ama çabucak gidecek.... Ve omuzlarýnda duran örtünün
yarattýðý rahatlýk duygusu, yanaklarýna ve gözlerine doðru yayýlmaya
devam ediyor.... Aðzýnýn çevresindeki tüm kaslarýn gevþeyip, rahatlar-
ken,.... yanaklarýndaki ve gözlerinin çevresindeki kaslarý da tamamen
gevþek býrakýyorsun.... Her bir kas git gide daha da rahatlýyor.... ve da-
ha da derinleþiyorsun..... 

Ýstersen gözlerini açabilirsin..... ama açman gerekmiyorsa eðer, bu
çok yorucu bir iþ.... Gözlerini açman çok çaba harcamaný gerektiri-
yor.... Daha derine... ve daha da derine hoþça iniyorsun..... Daha
çok.... ve daha çok rahatlýyorsun...... Bu gevþeklik duygusu, alnýndaki
kaslara yayýlýrken,..... alnýndaki tüm kaslar da daha çok.... ve daha çok
rahatlýyor....  Onlarý gözünde canlandýrabiliyorsun; sanki alnýný saran
lastikler gevþemiþ ve yumuþamýþlar.... daha derin.... çok daha de-
rin....daha çok rahatlýyorsun..... 

Ayak parmaklarýnýn uçlarýndan  kafanýn tepesine kadar,.....  tepe-
den týrnaða.... daha derin.... ve daha derin... daha çok.... ve daha çok
rahatlýyor. derinleþiyorsun.... Ýþte böyle, çok güzel! 

Bilinçaltýnýn olaðanüstü dünyasýna doðru daha da derinleþir-
ken,..... þimdi içinden 25'ten geriye doðru saymaya baþlayacaksýn....
Sayarken derinleþmeye, hoþça derin.... ve daha derin bir rahatlamaya
doðru devam edeceksin. ... Bedenin tümüyle o tatlý uyuþuklukla kap-
lanacak ve tamamen  rahatlayacaksýn.... Ama aslýnda uyumayacak-
sýn.... Kendi hipnotik durumunun derin rahatlamasýnýn farkýndalýðýna
süzüleceksin.....

0 ana ulaþtýðýnda çok hoþ uykuya benzeyen bir durumda olacak-
sýn..... Buna raðmen düþüncelerini yönetebilecek...... ve eðer ihtiyaç du-
yarsan hemen uyanabileceksin..... Ama eðer gerçekten buna ihtiyacýn
yoksa,..... kendini daha derin.... ve daha derin bir rahatlamanýn kolla-
rýna býrakacaksýn....... 

Hayallerin, baþarýlarýn, geleceðin ve istediðin her þey için..... kendini
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tamamen o rahatlýðýn içine süzülürken bulacaksýn..... Þimdi içinden
25'ten geriye doðru saymaya baþlýyorsun..... Her bir rakamda daha
çok.... ve daha çok derinleþiyorsun...... Daha uyuþmuþ, daha uyuþmuþ
ama hala uyanýk olduðunu biliyorsun.... Her bir rakamda sakince ra-
hatlýyor..... ve gevþiyorsun. Sanki suyun üzerinde süzülüyormuþ gibi ha-
fifliyorsun..... Daha da gevþiyorsun.... Yolun yarýsýndan fazlasýný ilerle-
din, derinleþiyorsun,.... çok rahat hissediyorsun...., daha çok ve daha
çok derinleþiyorsun. 

Giderek uyuþuyorsun.... Derin ve sakin nefesler alýyorsun.... ve al-
dýðýn her nefesle biraz daha rahatlýyor.... ve gevþiyorsun.... Bedenin
kendini tamamen rahatlamýþ ve gevþeklik duygusuna býrakýrken,.....
zihnin git gide daha çok ve daha çok derinleþirken..., bembeyaz bir oda-
nýn içinde olduðunu hayal ediyorsun.... Bu odanýn her duvarý öyle par-
lak, öyle güzel bir beyaz ki,.... içindeki rahatlýðý ve derinliði daha da art-
týrýyor.... Þimdi tavan da dahil olmak üzere her bir duvara tek tek
bak.... Bu beyazlýðýn saflýðýný ve sonsuzluðunu içine çek.... 

Senin de üzerinde beyaz bir giysi var; en az duvarlar kadar beyaz,
saf ve parlak.... O giysinin bedenine huzur verici yumuþaklýðýný hisset...
Ruhunu, bedenini, zihnini ve etrafýný saran bu beyazlýðýn huzur verici
etkisini hisset.... Þimdi bu hiç görmediðin kadar beyaz ve rahatlatýcý oda
da karþý duvara doðru ilerlemeye baþlýyorsun.... Attýðýn her adýmla bir-
likte bilinçaltýnýn derinliklerine daha çok ulaþýyor.... ve daha çok rahat-
lýyorsun... Adým seslerin seni takip ederken, karþý duvara ulaþýyor-
sun..... Tam önünde bir kapý var; bugüne kadar hiç görmediðin kadar
enteresan,... deðiþik, çekici bir kapý.... O kapýyý incele, her bir ayrýntýsý-
na kadar.... Bu kapýyý incelerken içinde bir merak duygusu uyanýyor....
Onun ardýnda ne gibi güzellikler olabileceðini merak ediyorsun...... "Se-
ni nasýl bir sürpriz bekliyor?"..... Bu merak duygusuyla elini kaldýrýyor
ve kapýya dokunuyorsun..... Ona dokunduðunda bedenine büyüleyici
bir his yayýlýyor. ....Yavaþça kapýyý ittiriyorsun. Kapý, ardýna kadar açý-
lýyor ve aþaðý doðru uzanan basamaklar olduðunu görüyorsun.... O ba-
samaklarýn ötesinde yatan dünyaya karþý bedenini yepyeni bir merak
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duygusu sarýyor..... Bu merak duygusuyla birlikte daha da derinleþiyor-
sun,..... çok daha derin.....iþte böyle...çok güzel..... 

Zihninin bir parçasýný o bembeyaz odada huzur verici beyazlýðýn
içinde býrakarak,... bir baþka parçasýyla basamaklardan aþaðý inmeye
baþlýyorsun..... Ve indiðin her basamakla birlikte bilinçaltýnýn olaðanüs-
tü gücü sana eþlik ediyor..... Ve sen gitgide daha da derinleþiyorsun.....
Onuncu basamak,.... dokuzuncu basamak,... sekizinci basamak…Ýþte
böyle, çok güzel!... Her bir basamaða indikçe daha da gevþiyor ve ra-
hatlýyorsun..... Yedinci basamak,.... altýncý basamak... Attýðýn her
adýmla bilinçaltýnýn eþsiz dünyasýna daha da ulaþtýðýný hissediyorsun....
Beþinci basamak. Daha da aþaðýya doðru derinleþmeye devam ediyor-
sun.... Dördüncü basamak,.... üçüncü basamak,.... ikinci basamak,...
birinci basamak.... 

Artýk yerde duruyorsun...... Ayaklarýnýn altýnda ýlýk kum tanelerini
hissediyorsun.... Baþýný kaldýrdýðýnda tam önünde altýn sarýsý, pýrýl pýrýl
kumlarý olan bir kumsalýn uzandýðýný görüyorsun..... Kumsalýn ötesin-
de açýk mavi sularý olan sonsuz bir okyanus uzanýyor..... Baþýný kaldýr
masmavi gökyüzüne bak.... Orda dans edercesine uçan martýlarý sey-
ret..... Denizin taze kokusunu ciðerlerine çek.... 

O arýndýrýcý nefesle denizin havasý ciðerlerine dolarken,.... kumsal-
la okyanusun kucaklaþtýðý noktaya doðru yürümeye baþlýyorsun......
Attýðýn her adýmla birlikte ardýnda ayak izlerini býrakýyorsun..... Gü-
neþ tatlý tatlý enseni ýsýtýrken,..... denizin dalgalarýnýn kumsala vurdu-
ðu noktaya ulaþýyorsun.... Bembeyaz köpüklerin kumsalda dans ediþi-
ni seyret... dalgalarýn bir ileri bir geri çekilip, tekrar ve tekrar....  kum-
salla buluþmasýný seyret...Dalgalar bir ileri bir geri, bir ileri bir geri
dans ederken,... okyanusun gökyüzüyle buluþtuðu ufku seyretmeye
baþlýyorsun....

Bu okyanus, sonsuz yaþam ve bilinçaltýnýn sýnýrsýzlýðýný anlatýyor....
Ve sen ufku seyrederken....., martýlarýn sesleri kulaðýna çalýnmaya de-
vam ediyor... Onlarýn yemek için altlarýndaki denize dalmalarýný sey-
ret... Gökyüzüne dönerken ettikleri sohbeti dinle.... doðanýn tüm sesini
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dinle... Dalgalarýn sesi, kuþlarýn sesi, tatlý tatlý esen rüzgarýn sesi…Ve
doðanýn þarkýsýný dinlerken.... masmavi gökyüzüyle masmavi okyanu-
sun birleþtiði ufku seyretmeye devam et... Ýþte böyle çok güzel!.....

Güneþin ýþýklarý bedenini sarýp, seni daha da rahatlatýrken,.... ufuk-
ta çok parlak bir ýþýðýn belirdiðini görüyorsun.... O kadar parlak, o ka-
dar derin ki...., gözlerini ondan alamýyorsun... Ve bu ýþýk ufuktan süzü-
lerek sana doðru gelmeye baþlýyor...... Süzülüyor, süzülüyor,..... süzül-
dükçe sana daha da yaklaþýyor.... Sana yaklaþtýkça içini bir beklenti ve
umut duygusu kaplýyor.... Nur gibi bir ýþýkla dolmuþ,.... bir ýþýk topu
adeta.... Süzülerek sana gelmeye devam ediyor. ...Sen tüm sesleri dinle-
yip ayaklarýnýn altýndaki kumsalý hissederken,...ve güneþin yumuþacýk
sýcaklýðý enseni okþarken,...... o ýþýk topunun süzülerek sana doðru gel-
mesini izlemeye devam ediyorsun..... Ve okyanusun üzerinden süzüle-
rek geldiðinde...... tam senin önünde duruyor.... O parlak, huzur verici
ve deðiþtirici ýþýnlarý bedenine yaklaþtýðýnda... müthiþ bir gücün içini
kapladýðýný hissediyorsun.... Ve içinden bir adým atýp o ýþýklarla bütün-
leþmek için dayanýlmaz bir istek duyuyorsun.... Bu istek, seni bilinçal-
týnýn daha da derinliklerine götürürken... bir adým atýyor ve ýþýk topu-
nun içine giriyorsun..... O el deðmemiþ saf, nur gibi parlak ýþýklar tüm
bedenini sararken,..... bilinçaltýn eþsiz mükemmelliðiyle sana eþlik edi-
yor..... Ýþte böyle çok güzel! 

Orda ýþýklar tüm bedenini kaplayýp senin tüm kaynaklarýný hareke-
te geçirirken.....güçlü bir hafýzanýn sana kazandýracaklarýný düþünü-
yorsun..... O ýþýk, bedeninin her hücresine iþlerken,... içindeki tüm kay-
naklarý harekete geçiriyor..... Ve sen onun gücüyle dolarken,... artýk bu-
günden sonra bilgileri unutmanýn azaldýðýný.....aklýnda daha kolay ka-
lýðýný göreceksin.....Gözlerin çevrende gezinirken,.... zihninin her parça-
sýnýn..... ayrýntýlara daha güçlü odaklandýðýný hissedeceksin.....zihnin
her geçen gün geliþirken....sað ve sol beynin daha çok çalýþmaya baþla-
yacak... þu anda ýþýðýn kaynaklarýný harekete geçirmesiyle içine dolan
gücün... bedenini tekrar.... ve daha da yoðunlaþarak kapladýðýný hisse-
deceksin..... Ve zihnin hiçbir konuya, hiçbir noktaya daðýlmadan,...
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odaklanarak .... okuduðun her kelimeyi,.... duyduðun her sesi.....gördü-
ðün her görüntüyü.... müthiþ bir güçle kaydedecek,.... çok daha hýzlý
anlayacak.... çok daha hýzlý öðrenecek.... Artýk bu konuda çok sakin ve
rahatsýn.... Çünkü içindeki, ihtiyacýn olan tüm kaynaklarýn harekete
geçtiðini biliyorsun.....

Bilinçaltýn senin faydan için... hafýzanýn güçlenmesi....hýzlý bir þekil-
de anlaman için.... sahip olduðun kaynaklarýný uyandýrdý.... Artýk sen,
onlarýn desteðine ve gücüne sahipsin....

Iþýk, bedenine dolmaya devam ederken ihtiyacýn olan tüm kaynak-
larýný þarj ediyor.... Ve bugünden itibaren ihtiyacýn olduðu her anda...
senin yanýnda olmak üzere zihnini dolduruyor.... 

Yaþadýðýn duygu, bugüne kadar yaþadýklarýna hiç benzemiyor....
Kendini sanki tazelenmiþ,... yenilenmiþ ve hep istediði þeye kavuþmuþ
olan bir insan gibi hissediyorsun.... Son kez ýþýklar bedenini sararken...
aradýðý þeyi bulmuþ.... ve bulmanýn mutluluðunu yaþayan  bir insan
olarak,... bilinçaltýna sana saðladýðý tüm destek için teþekkür ediyor... ve
geriye doðru bir adým atýyorsun.... ýþýk topunun içinden çýkýp kumsala
geri dönüyorsun..... 

Iþýk topu geldiði gibi sonsuz bilinçaltýnýn okyanusundan süzülerek,...
ufka doðru uzaklaþýyor.... Sen kumsalda dururken artýk her þey gözüne
daha canlý, daha heyecan verici ve daha umut dolu olarak görünü-
yor..... Sanki gökyüzü daha mavi;.... kumsalda kumlar altýn sarýsý renk-
lerle ýþýldarken hayat daha güzel... Çünkü sen istediðine ulaþmýþ bir in-
sansýn.... Elde etmek için çýktýðýn bu yolculukta.... aradýðýn þeyi bul-
dun... ve artýk her zaman senin içinde ve ruhuna dolacak....

Kumsala gelirken býraktýðýn ayak izlerini takip ederek.... basamak-
lara doðru geri dönüyorsun. ...Basamaklara ulaþtýðýnda yukarý doðru
çýkmaya baþlýyorsun. ...

Birinci basamak,... ikinci basamak,... üçüncü basamak…Çýktýðýn
her basamakla birlikte... içinde uyanan bu yeni kaynaklarýnýn gücü da-
ha da artýyor.... Ve bilinçaltýn olaðanüstü gücüyle her zaman sana eþlik
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etmeye devam ediyor..... Dördüncü basamak,... beþinci basamak, al-
týncý.... basamak...Yukarýya doðru çýkmaya devam ederken artýk hak
ettiðin ve istediðin þeyi elde etmiþ olduðunu biliyorsun..... Ve bunun
için bilinçaltýna teþekkür ediyorsun. ....Yedinci basamak,.... sekizinci
basamak,.... dokuzuncu basamak.... Onuncu ve son basamaða ulaþtý-
ðýnda... tekrar kapýnýn önündesin. ....Bir adým atarak  o bembeyaz oda-
nýn  tekrar içine giriyorsun ....ve zihninin orda býraktýðýn parçasýyla bü-
tünleþiyorsun. ...Sanki oda daha da parlak... sanki her þey daha da be-
yaz ve saf.... 

Odanýn ortasýna doðru ilerliyorsun... ve odanýn tam ortasýna geldi-
ðinde artýk istediðini elde ettin, geriye dönmeye hazýrsýn. ....Ondan ge-
riye doðru saydýðýmda kendini çok rahatlamýþ..., dinlenmiþ. huzur do-
lu... ve kararlý hissederek gözlerini açacaksýn.... 10....9..... Bugünden
itibaren attýðýn her adýmla birlikte... içinde uyanan bu yeni kaynaklarýn
daha da güçlenecek... 8....7.....Her nefes aldýðýnda..... zihnin oksijenle
dolduðunda...zihnindeki baðlar daha da geliþecek....ve güçlenecek....

....6....5...Geçen her günle birlikte... sað ve sol beynin...birlik-
te....daha etkili... güçlü bir þekilde...çalýþacak.... 4....3....Beyninin akti-
vitesi uyandýðýn günle birlikte artarken...gücü yaþamýna yansýya-
cak.....2....1.... Bundan sonraki hipnoz deneyimlerinde çok daha hýzlý
girecek ve derinleþeceksin.... Artýk buraya geri dönmeye hazýrsýn. Sý-
fýr.... Þimdi tamamen buraya, bulunduðun bu yere geliyor, rahatlayarak
gözlerini açýyorsun. Þimdi bütünüyle buradasýn. Gözlerin tamamen
açýldý.

70 Zeynep Müge Kasaroðlu-Bülent Þenyürek



BÖLÜM 5

AH ÞÞU GGENLER NNELERE KKADÝR!

"Ayný anneme çekmiþim, o da matematikten hiç anlamazmýþ"

"Bizim ailede ezber gücü olan zaten yok ki"

"Babamýn unutkanlýðý bana da geçmiþ"

"Dedemin de sayýlarla arasý hiç iyi deðilmiþ"

"Bizim çocuk fizik dehasýný halasýndan almýþ"

"Teyzesi gibi bizim oðlanýn da müzik kulaðý çok iyi"

"Dayým da liseden sonra okuyamamýþ."

"Ders çalýþmak benim genlerim de yok."

Siz hayatýnýzda bunun gibi kaç tane; genlerinizde olduðuna ya
da olmadýðýna dair göndermeler yapýyorsunuz? 

Öyle gözünüzü sayfaya dikerek düþünmeyin. Ýþte listeniz. 
Alýn kalemi elinize ve genleriniz sayesinde yapabildiklerinizi ve ya-
pamadýklarýnýzý listeleyin.

Yapabildiklerim

1)……………………… 2)………………………

3)……………………… 4)………………………

5)……………………… 6)………………………

7)……………………… 8)………………………



Yapamadýklarým

1)……………………… 2)………………………

3)……………………… 4)………………………

5)……………………… 6)………………………

7)……………………… 8)……………………… 

Top Genlerde

Kaþýmýzýn, gözümüzün, boyumuzun, tüm fiziksel özelliklerimi-
zin genler yoluyla getirildiðini öðrenmiþiz bir kere. Öðrendiðimiz
gibi de her þeyin faturasýný genlerimize kesmeye baþlamýþýz.

Yapamadýðýmýzý düþündüðümüz konularda kendimizi kandýr-
mak konusunda kullandýðýmýz piyonlardan biri de genlerimizdir.

Topu sahiplenip, sorumluluðunu üstlenmek yerine atarýz topu
genlerimize, oyundan çýkýp keyfimize bakarýz. Artýk o düþünsün ne
yapacaðýný, bize ne? 

Hayatýnýzda sizi birçok kiþi kandýrabilir, sizi oyuna getirebilir.
Ama emin olun ki hiç kimse sizin kendinizi kandýrdýðýnýz kadar, si-
zi kandýramaz. Ýçiniz rahat olsun!

Bu Genlerinizin Deðil, Sizin Ýþiniz!

Her ne kadar fiziksel özelliklerimiz genlerimiz yoluyla aktarýlsa
da, zihinsel kapasitemiz ve hafýza gücümüz bize baðlýdýr.

Anne ve babasý fizik öðretmeni olan bir çocuðun fiziksen sürek-
li kalmasý, babasý mühendis olan çocuðun sayýlardan köþe bucak
kaçýp, kendini müziðe vermesi çok sýk rastlanan bir durumdur.
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"Canlý Hesap Makinesi" denilen insanlar, birkaç saniye içinde,
sizin hesap makinesiyle bile daha uzun sürede yapacaðýnýz iþlemle-
ri kafadan yaparlar. Araþtýrmalar bu insanlarýn akrabalarýnýn hiç
birinde benzer bir özellik olmadýðýný ortaya koymuþtur.

Öte yandan ailesi resimle uðraþan bir çocuðun da resim beceri-
lerinin geliþtiðini gözlemleyebilirsiniz. Ya da aileden biri matema-
tik öðretmenidir ve çocuðunda matematiði oldukça iyidir.

Çýkan sonuç bize þunu göstermektedir: Aile bireylerinin sahip
olduðu nitelikler çocuklarýnda olabilir de olmayabilir de!

Ama çocukta bu niteliðin olmasýný ya da olmamasýný saðlayan
þey genleri deðil çevre faktörüdür.

Anne babasý fizik öðretmeni olan çocuk, okulda fizik öðretme-
ni ile yaþadýðý bir sorun yüzünden fiziði sevmemeye ve doðal ola-
rak da anlamamaya baþlamýþtýr.

Babasý mühendis olan çocuksa, arkadaþ çevresinde müzikle il-
gilenenlerin etkisinde kalmýþ ve o alana yönelmiþtir.

Ailesi resimle ilgilenen çocuk da onlarý örnek almýþ ve o da re-
simle ilgilenmeye baþlamýþtýr.

Canlý hesap makinelerini daha çok küçükken; sayýlara ilgi duy-
muþlardýr. Araþtýrmalar birçoðunun sayýlarla yaptýklarý oyunlar bü-
yüklerin dikkatini çektiði için, ilgi odaðý olmak amaçlý bu konu-
nun üstüne gittiklerini göstermiþtir.

Çevre faktörünün sizin üzerinizde býrakmýþ olduðu iz, yapabile-
cekleriniz ve yapmakta olduklarýnýz üze-
rindeki en büyük etkendir.

Bir dersi anlamayan öðrencilere baktý-
ðýnýzda ya o dersin öðretmeni ile ilgili ya-
þadýðý bir soruna ulaþýrsýnýz. Ya da birkaç
kez baþarýsýz olunca "Anlamýyorum" diye-
rek edindikleri olumsuz önyargýnýn etki-
sinde olduklarýný fark edersiniz.
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Genlerinizi Deðil, Düþüncenizi Deðiþtirin

Eðer gözünüzün renginden ya da vücudunuzdaki çillerden þika-
yetçiyseniz; genlerinizi suçlayabilirsiniz.

Ama zihninizle ilgili olup bitenlerden onlarýn hiçbir suçu yok.
Masum birini mahkum etmek vicdanýnýzý rahatsýz etmiyor mu?

Derslerle, öðrenmeyle, hafýzanýzýn etkinliði ile ilgili bir proble-
miniz varsa ya da daha iyisini yapmayý arzuluyorsanýz, sorumlulu-
ðu üstünüze almak zorundasýnýz. Top sizde olmadýðý sürece deði-
þim ve geliþim adýna hiçbir þey yapamazsýnýz.

Sorumluluktan kaçmak için genlerinizi þamar oðlanýna çeviri-
yorsunuz. Oysa gerçek sorumlu düþünceleriniz yani onu üreten
sizsiniz.

Kendinizle yüzleþin ve genlerinizin masum olduðunu, sizin ge-
liþmeye ihtiyacýnýz olduðunu kabullenin. 

Aksi takdirde önyargýlarýnýz gibi, genlere kabahat bulmak da si-
zin zihninizi geliþtirmek konusunda yapabileceklerinizin önünde
ciddi bir engeldir. 
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ÇÝVÝLEME TTEKNÝÐÝ

Hafýza Testi - 3

Aþaðýda verilen kelimeleri üç dakika içinde rakamlarý ile birlik-

te aklýnýzda tutun. 

Sizden beklenen; rakamlarý ile birlikte baþtan sona, sondan ba-

þa ve karýþýk olarak sayabilmenizdir. 

Yukarda ki kelimeleri kapatýp, onlara bakmadan; kelimelerinizi

doðru sýrada rakamlarý ile birlikte verilen boþluklara listeleyin.

1) SALEP

2) PATLICAN

3) PÝRAMÝT

4) ALEV

5) YORGAN

6) TOP

7) MAYDANOZ

8) BEBEK

9) PASTA

10) KÝTAP

11) TEKERLEK

12) MAYONEZ 

13) KRAVAT

14) VÝDA

15) EMZÝK

16) KÜMES

17) DUÞ

18) TARKAN

19) ÞERBET

20) PAPATYA
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Hafýza Çivileri

Ceketinizi bomboþ bir duvara asmaya kalkýþsanýz ne olur? Asa-
cak herhangi bir þey olmadýðýndan yere düþecektir, deðil mi?

Duvara bir toplu iðne çakýp, tekrar deneseniz? Elbette toplu ið-
ne onu taþýyamayacak ve tekrar düþecektir.

Bilgileri de rasgele zihnimize kodluyorsak, zihnimizin duvarýn-
dan düþecekler ve biz nerede olduðunu bilmediðimiz için hatýrla-
makta zorlanacaðýzdýr.

Ama duvara saðlam bir çivi çaksak, üzerine birden fazla ceketi
rahatlýkla asabiliriz. Ve ne zaman ihtiyacýmýz olsa, ceketimizi ko-
laylýkla oradan alabiliriz.

Ýþte hafýza çivileri; kodlamak isteðiniz her þeyi zihninize asma-
nýzý ve ihtiyacýnýz olduðu zaman rahatlýkla onlara ulaþmanýzý sað-
layan, saðlam duvar çivilerinizdir.

1) …………

2) …………

3) …………

4) …………

5) …………

6) …………

7) …………

8) …………

9) …………

10) …………

11) …………

12) ………… 

13) …………

14) …………

15) …………

16) …………

17) …………

18) …………

19) …………

20) …………
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Bilgiler bilinçaltýmýzdaki eþsiz arþivde sürekli depolanýrlar. Bizim
yapmamýz gerekende o arþivi kullanýþlý hale getirmektir. Hangi dos-
yaya ihtiyacýmýz varsa, arþivimize ulaþýp dosyayý bulabilmektir.

Hafýza çivileri arþivinizi organize ederek kullanýþlý hale getirme-
nizi saðlayacaðý gibi, ayný zamanda zihninizin etkinliðini arttýrmak
için kullanacaðýnýz etkili tekniklerden biridir.

Ýþe bilgilerinizi asacaðýnýz duvar çivilerinizin ne olacaðýný öð-
renmekle baþlamalýsýnýz.

Aþaðýda verilen 20 adet hafýza çivisi her türlü bilgiyi kodlamak
için kullanacaðýnýzdan, artýk sizin ayrýlmaz bir parçanýz olacaklar:

3) ÜÇAYAKLI TABURE

2) KUÐU

1) ELEKTRÝK DÝREÐÝ

77 Süper Hafýza Teknikleri



7) ÖÐRENCÝ

6) TABANCA

5) ELDÝVEN

4) 4x4 JÝP
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11) KALE DÝREÐÝ

10) TON BALIÐI

9) KEDÝ

8) BÝSÝKLET
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15) PARA

14) YÜZÜK

13) CADI

12) KALEM
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19) BUHARLI TREN

18) OY SANDIÐI

17) PALYAÇO

16) LÝSE
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Hafýza çivilerinizi aklýnýzda tutmak için
iliþkilendirme yapýn:

1. Elektrik direði: Elektrik direðinin gövdesi uzun dik bir çu-
buk olduðundan bire benzer.

2. Kuðu: Kuðularýn boynu iki rakamýný anýmsatýr.

3. Üçayaklý tabure: Taburenin ayak sayýsý size üçü çaðrýþtýrýr.

4. Jip: 4x4 jiplerin herkesin hayalini süslediðini bilirsiniz.

5. Eldiven: Bir eldivende beþ tane parmak vardýr.

6. Tabanca: Kovboylarýn kullandýðý eski tip tabancalarda altý
kurþun deliði vardýr.

7. Öðrenci: Okula baþlama yaþý yedidir.

8. Bisiklet: Bisikleti dik olarak çevirdiðinizde sekize benzer.

9. Kedi: Kediler dokuz canlýdýr.

10. Ton balýðý: "On Balýðý" "Ton balýðý" olarak çaðrýþtýrabilirsiniz.

11. Kale direði: Karþýlýklý duran iki kale direði on biri hatýrlatýr.

12. Kalem: Bir düzinede on iki kalem vardýr.

13. Cadý: On üçün uðursuz rakam olmasýndan cadý akla gelir.

20) ASKER
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14. Yüzük: Niþanlanacak bir genç kýz on dört ayar altýn yüzük
ister.

15. Para: Genelde memurlarýn maaþ alma günü ayýn on beþidir.

16. Lise: Liseye baþlama yaþý on altýdýr.

17. Palyaço: "On yedi" den "Komedi" yi çaðrýþtýrarak palyaço-
yu hatýrlayabilirsiniz.

18. Oy sandýðý: Oy verme yaþý on sekizdir.

19. Buharlý Tren: Ýlk buharlý tren 19 yy. da yapýlmýþtýr.

20. Asker: Askere gitme yaþý ortalama olarak yirmidir.

Haydi Asalým

Þimdi testimizdeki kelimeleri çivilerimize asalým:

1) SALEP: Elektrik direði güne gitmiþ. Orada bir fincan salep
içerken; bir anda üstüne döküyor. O can acýsýyla baðlarken herke-
si elektrik çarpýyor.
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2) PATLICAN: Anne kuðu pazardan aldýðý patlýcanlý küpele-
ri takýyor. Patlýcanlar o kadar aðýr geliyor ki bir kulaðýný aþaðý doð-
ru sündürüyor.

3) PÝRAMÝT: Mýsýrlýlar yeni bir tarz denemeye karar veriyorlar
ve üçayaklý taburelerden bir piramit inþa ediyorlar.

4) ALEV: Akþam yemeðinde fasulye yiyen jip, öyle bir gaz çý-
karýyor ki egzozundan alevler fýþkýrýyor. 
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5) YORGAN: Uykusu gelen eldiven, yorganýný üstüne çekip
horlayarak, mýþýl mýþýl uyuyor.

6) TABANCA: Ýki kovboy düello için tabancalarýný çekip ateþ
etmeye baþlýyorlar. Ama o da ne, tabancalardan kurþun yerine
rengarenk ve desenli toplar fýrlýyor.

7) MAYDONOZ: Birinci sýnýf öðrencisi Ahmet, öðretmenleri
gününde öðretmenine bir demet maydanoz hediye ediyor.

8) BEBEK: Küçük bir bebek sevgilisini de atmýþ arkaya bisik-
lete biniyor. 
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9) PASTA: Doðum günü pastanýz bir anda havaya uçuyor ve
içinden pembe renkli bir kedi çýkýyor.

10) KÝTAP: Ton balýðý denizin üstünde sýrt üstü uzanmýþ, elin-
de de "NLP ile Hafýza Teknikleri" kitabý, okuyor da okuyor. (Balýk
hafýzasýnýn 5 sn olduðu düþünülürse gerçekten ihtiyacý olsa gerek)

11) TEKERLEK: Heyecanlý bir Galatasaray - Fenerbahçe der-
bi maçý. Oyuncular sahaya çýkýyor. Fakat o da ne? Top yerine te-
kerlekle oynuyorlar. Oyunculardan biri tekerle hýzla vuruyor ve
tekerlek karþý takýmýn kale direðinden geri dönüyor. Heyecan do-
rukta, atak devam ediyor ve iþte Gooooooool!
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12) MAYONEZ: Bir çanak mayonezi elinizde kalem afiyetle
yiyorsunuz. Tam o sýrada kalemin ucu dilinize batýyor ve mayone-
zin olduðu gibi etrafa saçýyorsunuz.

13) KRAVAT: Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü için iþ baþvurusuna
giden cadý; yeþil puanlý kýrmýzý kravatýyla gurur için de yürüyor.
Öyle ki bu kravatýn onu iþe aldýracaðýndan hiç þüphesi yok!

87 Süper Hafýza Teknikleri



14) VÝDA: Sevgilisine evlenme teklif eden delikanlý, yüzüðü
sevgilisinin parmaðýna takýyor. Yazýk ki yüzük büyük geliyor. Bu so-
runu çözmek için aklýna parlak bir fikir gelen delikanlý, yüzüðü
sevgilisinin parmaðýna vidalýyor.

15) EMZÝK: Nakit sýkýntýsý çeken devlet, maaþlarý para yerine
emzikle ödüyor.

16) KÜMES: Liseye baþlayan öðrenciler okula vardýklarýnda
bir de ne görsünler! Okul bir kümes ve içindeki öðretmenler de sý-
nav yumurtluyor!
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17) DUÞ: Duþa giriyorsunuz. Musluðu acýyorsunuz ve su yeri-
ne kafanýza koca ayakkabýlý, kýrmýzý burunlu bir palyaço düþüyor!

18) TARKAN: Oy sandýklarý açýlýyor ve o da ne? Yeni baþba-
kan Tarkan! Tarkan haklýna teþekkür ediyor: "Beni seçtiðiniz için
piþman olmayacaksýnýz. Öyle zengin olacaðýz ki diðer devletler,
hepsi senin mi diye soracaklar. Hepinizi hüüp diye içime çekece-
ðim. Hortumcularý yakalarsam muck muck yapacaðým"

19) ÞERBET: Buharlý trenin makinisti, kazana kömür atmak
yerine þerbet döküyor. Her taraf yapýþ, yapýþ. Trenin bacasýndan da
buhar yerine tulumba tatlýlarý fýþkýrýyor.

89 Süper Hafýza Teknikleri



20) PAPATYA: Sýnýrda bekleyen askerlerin elinde silah yerine
papatya var. Devlet yeni bir uygulama baþlatmýþ: "Savaþma barýþ,
ateþ etme papatya ver!"

Hafýza Çivilerinin Temel Ýlkeleri

1) Bilgileri çivi ile birbirine baðlarken baðlama tekniðinde öð-
rendiðiniz ilkeleri temel alýn.

2) Hayal gücünüzü mutlaka kullanýn. Sadece sözlü olarak ifa-
de etmeniz yeterli deðildir. Ayný zamanda gözünüzde canlandýr-
malýsýnýz.
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Hafýza Testi - 4

Aþaðýda verilen maddeleri üç dakika içerisinde rakamlarý ile
birlikte hafýzanýza alýn. Sizden beklenen rakamlar karýþýk olarak da
sorulsa, ona ait maddeyi söyleyebilmenizdir. Bunun tersi olarak
madde söylendiðinde rakamýnýn kaç olduðunu da bilmenizdir.

Sanayi Ýnkýlabýnýn Sonuçlarý

1) Üretimin artmasý, insanlarýn yaþam standartlarýnýn geliþme-
sinde etkili oldu.

2) Köyden kente büyük göçler yaþandý.

3) Yaþam koþullarýnýn iyileþmesi hýzlý bir nüfus artýþýna sebep
oldu.

4) Büyük sanayi kentleri kuruldu.

5) Ýþsizlik arttý.

6) Seri ve ucuz üretim baþladý.

7) Ýþçi sýnýfý ortaya çýktý.

8) Toprak iþçiliði önemini kaybetti.

9) Saðlýk ve temizlik anlayýþýnda büyük geliþmeler gözlemlendi.

10) Kapitalizm, Sosyalizm ve Emperyalizm gibi fikir akýmlarý
ortaya çýktý.
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Sanayi Ýnkýlabýnýn Sonuçlarý

1)……………………………………………………………
……………………………………………………………………

2)……………………………………………………………
……………………………………………………………………

3)……………………………………………………………
…………….……………………………………………………

4)……………………………………………………………
…………….……………………………………………………

5)……………………………………………………………
…………….……………………………………………………

6)……………………………………………………………
…………….……………………………………………………

7)……………………………………………………………
…………….……………………………………………………

8)……………………………………………………………
…………….……………………………………………………

9)……………………………………………………………
…………….……………………………………………………

10)……………………………………………………………
……….…….……………………………………………………
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Hafýza Çivileri ve Maddeler

Maddeleri de ayný kelimelerde izlediðiniz yolu kullanarak hafý-
zanýza asabilirsiniz.

Maddeleri hafýza çivilerinize alýrken, dikkat etmeniz gereken
dört temel kural vardýr:

a) Anahtar kelimeler seçin: Aklýnýzda tutacaðýnýz maddenin
içerisinde geçen bir ya da iki kelimeyi anahtar kelimeniz olarak se-
çin. Anahtar kelimeler size maddenin bütününü çaðrýþtýracak ke-
limelerdir.

b) Bu kelimeleri hafýza çivinize baðlayýn. Ayný tek kelimelik
alýþtýrmada yaptýðýmýz gibi, baðlama tekniðinin kurallarýný göz
önünde bulundurarak, anahtar kelimelerinizi ona ait hafýza çivisi
ile iliþkilendirin.

c) Bu iliþkilendirmeyi yaparken sýra dýþý olun ve yarattýðýnýz
kurguyu zihninizde canlandýrýn

Bu kurallarý dikkate alarak "Sanayi Ýnkýlabýnýn Sonuçlarýný"
hafýza çivilerimize asalým:

1) Üretimin artmasý, insanlarýn yaþam standartlarýnýn geliþme-
sinde etkili oldu: 

Fabrikada karýn tokluðuna çalýþan elektrik direkleri, gece gün-
düz durmaksýzýn üretim yapýyorlar. Ürünler ise zenginlerin cebin-
de, günlerini gün ederek yaþýyorlar.
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2) Köyden kente büyük göçler yaþandý.

Kuðu ailesi bohçalarýnýz sýrtlarýna alýp, taþý topraðý altýn olan
büyük þehrin göllerine doðru göç ediyorlar.

3) Yaþam koþullarýnýn iyileþmesi hýzlý bir nüfus artýþýna sebep
oldu.

Hamile olan üç ayaklý tabure doðum yapýyor. Ama tek çocuk
yerine dördüz doðuruyor. Sayesinde artan nüfusla aileye bir deðil
dört yeni boðaz daha eklenmiþ oluyor. (Allah kolaylýk versin, ne
diyelim)
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4) Büyük sanayi kentleri kuruldu.

Üniversite sýnavlarýna hazýrlanan jip'e babasý motive etmek
amaçlý; "Eðer bu yýl kazanamazsan, seni kente yollar sanayi de iþe
baþlatýrým" diyerek iyi niyetli önerilerde (!) bulunuyor.

5) Ýþsizlik arttý.

Bir eldivenle bir çorap yolda karþýlaþýyorlar. Çorap bakýyor ki el-
diven dertli. "Neyin var kardeþ" diye soruyor. Eldiven baþlýyor an-
latmaya: "Sen þanslýsýn kardeþ, iþini bulmuþsun karnýn tok. Ama
ben iþsizim. Beþ parmaða da iþ bulmak kolay mý? Þu dünyaya ço-
rap olarak gelmek varmýþ. Uðraþacak parmaklarým olmazdý o za-
man!"

6) Seri ve ucuz üretim baþladý.

Kovboy; mutfak harçlýðýndan biriktirdiði para ile seri sonu sa-
týþlardan ucuz bir tabanca almayý baþarýyor!
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7) Ýþçi sýnýfý ortaya çýktý.

Diþçiliði kazanan öðrenci sevinç içinde sýnýfa koþuyor. Ama sý-
nýfýnda "Diþçi sýnýfý" yerine "Ýþçi sýnýfý" yazdýðýný görünce neye uð-
radýðýný þaþýrýyor. Meðer tercih yaparken Diþçilik yerine yanlýþlýkla
Ýþçiliði seçmiþ!

8) Toprak iþçiliði önemini kaybetti.

Ürünlerini satamayan çiftçi traktörünü satmak zorunda kalýyor.
Bu yüzden topraðýný bisikletle sürmeye baþlýyor.
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9) Saðlýk ve temizlik anlayýþýnda büyük geliþmeler gözlemlendi.

Eþinden ayrýlan kedi akýl saðlýðýný kaybediyor ve temizlik hasta-
lýðýna yakalanýyor. Sabah akþam çýlgýnlar gibi temizlik yapmaya
baþlýyor.

10) Kapitalizm, Sosyalizm ve Emperyalizm gibi fikir akýmlarý
ortaya çýktý.

Konserve ton balýðý üreten firma; kapitalistler, sosyalistler ve
emperyalistler için üç yeni ürünü piyasaya sürüyor: "Her þey zen-
ginler için", "Her þey devlet için", "Her þey sömürmek için"

Hafýza Testi - 5

Aþaðýda verilen paragraflarýn her birini üç dakika içerisinde
zihninize kodlayýn. Sizden beklenen paragraflarý ezbere deðil, ken-
di cümlelerinizi kullanarak anlatabilmenizdir. Üçer dakikanýn so-
nunda aklýnýzda kalanlarý not edin.
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1) Gemilerin suyun üzerinde yüzmesi, balonun havada uçmasý
gibi olaylar günlük yaþantýmýzýn bir parçasýdýrlar. Bu cisimlerin su
üzerinde ya da havada durabilmeleri akýþkanlarýn cisimlere uygu-
ladýðý kaldýrma kuvvetinden kaynaklanmaktadýr

2) Yünlü eþyalarýmýzý güve denilen böceklerden korumak için
arasýna konulan naftalinin bir süre sonra kaybolduðunu görürüz.
Naftalin katý bir maddedir. Bu maddeler sývý hale geçmeden doð-
rudan gaz hale geçerler. Katý bir maddenin sývý hale geçmeden,
doðrudan gaz haline geçmesine süblimleþme denir.

3) Yeþil bitkilerin güneþ ýþýnlarýný kullanarak karbon dioksit ve
sudan organik besin maddesi üretmelerine ve oksijen gazý açýða çý-
karmalarýna fotosentez denir.

4) Volkan konilerinin üst kýsmýnda bulunan ve volkanik patla-
mayla oluþan huni þeklindeki çukurlara krater denir. Bazý krater-
lerin diplerinde sular birikerek göller oluþmaktadýr. Bu tür göllere
krater gölü denir.

1)...……………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2)……………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3)……………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

4)……………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Hafýza Çivileri ve Paragraflar

Kelimeler ve maddelerle olduðu gibi paragraflarý da hafýza çivi-
lerini kullanarak kodlayabilirsiniz. Bu çalýþmada;

a) Bir paragraf içinden üç ila dört anahtar kelime seçin. (Parag-
rafýn uzunluðuna baðlý olarak bu sayý deðiþebilir. Eðer paragraf çok
uzunsa ikiye bölün ve farklý iki hafýza çivisine asýn.)

b) Bu anahtar kelimelerle hafýza çivilerini birbirine baðlayýn.

c) Oluþturduðunuz baðlamanýn içinde paragrafýn konusunu
çaðrýþtýracak genel bir esinti, hatýrlamanýzý ve kodlamanýzý kolay-
laþtýracaktýr. 

1) Gemilerin suyun üzerinde yüzmesi, balonun havada uçma-
sý gibi olaylar günlük yaþantýmýzýn bir parçasýdýrlar. Bu cisimlerin
su üzerinde ya da havada durabilmeleri akýþkanlarýn cisimlere uy-
guladýðý kaldýrma kuvvetinden kaynaklanmaktadýr:

Süpermen misali kýrmýzý mavi kostümlü havada uçan elektrik
direði; bir elinde rengarenk balonlarý tutarak denizdeki savaþ ge-
misine doðru süzülüyor. Gemidekiler kendilerine armaðan getirdi-
ðini zannederlerken, o olaðanüstü kuvvetini kullanarak gemiyi ha-
vaya kaldýrýyor ve fýrlatýyor. Havaya fýrlayan savaþ gemisini telle-
rinden çýkan kýrmýzý ýþýnlarla eritiyor ve savaþ gemisi akýþkan bir sý-
výya dönüþüyor.
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2) Yünlü eþyalarýmýzý güve denilen böceklerden korumak için
arasýna konulan naftalinin bir süre sonra kaybolduðunu görürüz.
Naftalin katý bir maddedir. Bu maddeler sývý hale geçmeden doð-
rudan gaz hale geçerler. Katý bir maddenin sývý hale geçmeden,
doðrudan gaz haline geçmesine süblimleþme denir.

Kuðu ailesinin küçük kýzlarý Sümbül'ün tüylerini güve yemiþtir.
Annesi kýzýný güvelerden korumak için pazardan naftalin alýr ve
kanatlarýnýn altýna koyar. Naftalinler bir süre sonra yok olmakta-
dýrlar. Yavru kuðu sümbül bu duruma çok þaþýrýr. Zaten þaþkýnlýðý
ve saflýðýyla ün yapmýþtýr. Kuðular arasýnda biri saflýk yaptýðýnda
"Sümbülleþme Allah aþkýna, saçmalama" denmektedir. Sümbül, fi-
zik öðretmeninden naftalinin sývýlaþmadan gaz olup uçtuðunu öð-
renince rahatlar ama hala þaþkýn ve saftýr.
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3) Yeþil bitkilerin güneþ ýþýnlarýný kullanarak; karbon dioksit
ve sudan organik besin maddesi üretmelerine ve oksijen gazý açý-
ða çýkarmalarýna fotosentez denir.

Gün sýrasý, meyveleri üçayaklý tabure olan aðaçtadýr. Misafirle-
ri gelecek ve birlikte fotosentez yapacaklardýr. Bu sebeple süper-
markete alýþveriþ yapmaya gider. Marketten bir kilo güneþ ýþýðý, iki
kilo karbon dioksit ve yarým kilo da su alýr. Karþýlýðýnýda oksijen
gazý olarak öder. 

4) Volkan konilerinin üst kýsmýnda bulunan ve volkanik patla-
mayla oluþan huni þeklindeki çukurlara krater denir. Bazý krater-
lerin diplerinde sular birikerek göller oluþmaktadýr. Bu tür göllere
krater gölü denir.

Yeni üretilen "Volkan" markalý jiplerin direksiyonu huni þeklin-
dedir. Yakýt olarak kraker kullanýlmaktadýr. Üzerinde krakerlerin
yetiþtiði gölden toplanan bu krakerler huni direksiyonun dibine
konulmakta ve jip de bunlarý yiyerek çalýþmaktadýr. 
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BÖLÜM 6

ÞÝMDÝ HHÝPNOZ ZZAMANI - 22

TRANS MMETNÝ - 22

KONU: Bilinçaltýnýn Gücüyle Tanýþma-Hýzlý Öðrenme-Uzun
Süre Hatýrlama Üzerine

ÖN HAZIRLIK

Bu indüksiyonu uygulamaya baþlamadan önce kendinize yak-
laþýk 20 cm çapýnda kartondan bir saat hazýrlayýn. Akrep ve yelko-
vanýn olmasýna gerek yok. Sadece rakamlarýn olmasý yeterli. Bu
saati þöyle kullanacaksýnýz:

Bir rakamýna bakacak ve bir kere "uyu", "derin uyu" diyeceksiniz.

Ýki rakamýna bakacak ve iki kere; "Uyu", "Uyu", "Derin Uyu",
"Derin Uyu" diyeceksiniz.

Bu þekilde her rakam kadar bunlarý söyleyeceksiniz. Bir taraf-
tan da trans metnini dinliyor olacaksýnýz. Saat'i kullanýp, sonra
metni baþlatmayýn. Ýkisi ayný anda olmalý. Bir taraftan onu dinler-
ken, bir taraftan saati kullanarak sesli bir þekilde kendinize bu ko-
mutlarý vereceksiniz.

Muhtemelen 5'e geldiðinizde artýk gözleriniz kapanmak isteye-
cek. Direnmeyin, býrakýn kapansýnlar. Belki daha önce de kapan-
maya baþladýklarýný hissedebilirsiniz. Gözleriniz ne zaman kapan-
mak isterlerse onlarý serbest býrakabilirsiniz.



TRANS METNÝ - 2

Dudaklarýnýn arasýndan çýkan kendi sesini duyarken..... göz kapak-
larýnýn aðýrlaþtýðýný hissediyorsun.... Ýstesen onlarý açýk tutabilirsin....
ama onlarý kapatmak sana çok daha huzur verici ve dinginleþtirici gö-
rünüyor.... Göz kapaklarýn gitgide aðýrlaþýrken,... sanki her bir kirpiði-
ne bir aðýrlýk  baðlanmýþçasýna aþaðý doðru çekilirken,... daha da derin-
leþiyor ve rahatlýyorsun.... Göz kapaklarýn birbirine kavuþmak,... seni
tatlý huzurlu bir derinliðe götürmek için dayanýlmaz bir istek duyuyor....
Onlarýn aðýrlýðýný hissederken... zihninin içinde bazý sorularýn cevabýný
arýyorsun.... Ve bir taraftan kendi sesini dinlerken dýþarýdaki seslere de
odaklanýyorsun.... Çalan müziðin sesi,... kendi sesin,... evin içinden ya
da sokaktan gelen sesleri duyarken... bulunduðun mekaný düþünüyor-
sun.... Odadaki eþyalarý,... renklerini... ve þekillerini.... Bunlarý düþü-
nürken bazý sorulara yanýt arýyorsun......Acaba 2 gün önce kahvaltýda
ne yemiþtin?... Bundan 1 yýl önce tam bugün ne yapýyordun, kimlerle
birlikteydin ve ne konuþuyordun?... Bundan 1 yýl sonra nerede olacak-
sýn, ne yapýyor ve kimlerle, neler konuþuyor olacaksýn?... 36'nýn kare-
kökünün ne yapacaðýný zihninin bir köþesiyle hesap etmeye çalýþýr-
ken,.... en sevdiðin arkadaþýnýn cep telefonu numarasýný düþünüyor-
sun.... .....Ve zihnin tüm bunlara odaklanýrken,... gitgide daha da derin-
leþiyorsun.... Zihninin bir yerinde geçmiþe ait çok güzel duygular uyan-
dýran bir anýyý hatýrlýyor.... ve gelecekte olmak istediðin yerin düþlerini
kuruyorsun.... Bedenindeki,... bedeninin dýþýndaki... ve içindeki hislere
odaklanýyorsun.... Kalbinin atýþý...... nefes alýrken boðazýndan o nefesin
ciðerlerine doðru iniþi... ve çýkýþý, ....oturduðun yerde bacaklarýnýn kol-
tuða deðen yerlerde oluþan hisler,... tüm bunlara ayný anda odaklan-
mak isterken..... tüm sesleri dinlemeye, tüm görüntüleri görmeye ve tüm
hisleri yaþamaya çalýþýyorsun.... Zihninde sorularýn cevaplarýný arar-
ken... ve her þeye ayný anda,.... ayný oranda  odaklanmaya çalýþýrken...
daha da derinleþiyor ve rahatlýyorsun.... Ýlkokul öðretmeninin saçlarý
ne renkti ve sana söylediði en güzel þey neydi?... Bundan 3 yýl önce ha-
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yal ettiðin nelere þimdi sahipsin ve þimdi hayal ettiðin nelere sahip olmak
istiyorsun?... Bir sürü soru zihnini doldurup,... ayný anda hepsini ce-
vaplamaya çalýþýp, ...tüm hislere, seslere ve görüntülere odaklanýrken,...
artýk gözlerin tamamen kapanýyor.... Onlarýn o tatlý aðýrlýðýný bedenin-
de hissediyorsun.... Eðer þu ana kadar kapanmamýþsa, ...þu anda artýk
gözlerin kapanmak için duyduðu isteði kabul ediyor.... ve tamamen ka-
panýyor, ...sen gitgide derinleþiyor.... ve rahatlýyorsun.... Ve bu derinli-
ðin içerisinde nefes alýp vermeye devam ederken,... bedenindeki tüm
kaslarýn gevþeyip rahatladýðýný fark ediyorsun.... Gerçekten çok ama
çok daha fazla  rahatlamanýn.... huzur verici derinliði bedenini ve bilin-
çaltýný sararken,... bilinçaltýn söylenen  her þeyi kelime kelime alýyor....
Bu bir fýsýltý bile olsa.... Hipnotik bir duruma doðru sürüklenmeye baþ-
ladýðýný gösteren..... tüm iþaretleri yaþýyor... ve hissediyorsun.... Kendi
zihninde özel olarak sorguladýðýn.... daha ayrý bir duruma doðru sürük-
lenmeye devam ediyorsun.... Sýrlar, hisler,..... duygular ve sahip olduðu-
nu bilmediðin davranýþlar. ...Ayný anda hepsine odaklanýyor ve gidiyor-
sun.... Kendi zihnin kendi düzeninde, ...kendi hýzýnda,... senin hazýr ol-
duðunu hissettiðin kadar hýzlý derinleþiyor ...ve çok daha derine doðru
devam ediyorsun.....iþte böyle...çok güzel....

Þimdi kendini çok sevdiðin bir yerde hayal et... Orda olmaktan mut-
luluk ve huzur duyduðun o yerde... Orda yaptýðýn ve yaþadýðýn þeyleri
yaparken ve yaþarken gör... O zaman yaþadýðýn o duygularýn bedenine
yayýlmasýna... ve sanki þuanda gerçek oluyormuþ gibi... tüm zihnini ve
ruhunu kaplamasýna izin ver... Tüm bu yoðunluk... sen ne zaman is-
tersen, istediðin zaman seni tamamen sarabilir... ve o sardýkça gelece-
ðin, mutluluðun, baþarýlarýn için daha da derinleþtiðini fark ediyor-
sun.... Çok güzel, iþte böyle...

Zihninin bir bölümü o kendini huzurlu, özgür hissettiðin yerin tadý-
ný çýkartýrken... bir baþka bölümüyle kendi zihninin içinde bir yolculu-
ða çýkýyorsun.... Beyninin, bilinçaltýnýn sonsuzluðuna doðru bir yolcu-
luk bu.... Zihninin olaðanüstü merkezine ulaþtýðýnda... dev bir kütüphane-
de olduðunu görüyorsun.... Ýçinde milyarlarca, trilyonlarca kitabýn olduðu
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bir kütüphane.... Hepsi kilometrelerce uzunluðunda raflara sýralanmýþ....
Ve kütüphanede birçok çalýþan var.... Çok hýzlý, çok dinamik ve çok yo-
ðun bir tempo bu.... Þimdi kütüphanenin tam kalbinde dur ve olup biten-
leri izle... Çalýþanlar oradan oraya koþturuyor.... Kütüphaneye her sani-
yede yüzlerce, binlerce kitap geliyor.... Ve çalýþanlar bu kitaplarý raflarýna
yerleþtiriyorlar.... Ve hatýrlanmasý istenilen tüm kitaplar yine oradan ora-
ya koþuþturan çalýþanlar tarafýndan raflardan indiriliyor.... ve hatýrlan-
mak üzere  gerekli olan bölgelere iletiliyor.... Herkes  iþine odaklanmýþ,
oradan oraya koþturuyor.... Ve o muazzam alanda, muazzam bir tempo
var.... Bu çalýþmayý seyret,... bunun bedeninde uyandýrdýðý heyecan ve
huþu duygusunun farkýna var... Müthiþ bir þey...Bütün bu müthiþ þeyler
...senin beyninin içinde olup bitiyor.... Senin için geçen bir saniyelik bir sü-
rede bile... burada binlerce, on binlerce iþ yapýlýyor.... Milyonlarca bilgi
ayný anda iþleniyor.... Çalýþanlar oradan oraya koþuþturarak her þeyi yer-
li yerine koymaya... ve gerekli olan þeyleri gerekli yerlere iletmeye çalýþý-
yorlar.... Ýnanýlmaz bir yoðunluk, olaðanüstü bir güç.... Hiçbir yerde,...
hiçbir yerde böyle bir þeyin olmasý mümkün deðil.... Buradaki çalýþma
temposu,... buradaki özen,... buradaki büyüklük.... ve muazzamlýk... sa-
na kendini çok büyük.... ve çok özel hissettiriyor.... Zihninin içindeki kü-
tüphanede çalýþma hiçbir saniye durmuyor.... Sen uyurken bile buradaki
tempo,... hiçbir zaman düþmüyor.... Senin geleceðin,.... senin baþarýn... ve
senin mutluluðun için... buradaki çalýþanlar canla baþla her gün, ...her
saniye,... koskoca bir ömür... hiç durmadan,.... hiç izin  kullanmadan,....
hiç dinlenmeden çalýþmaya devam ediyorlar....

Raflarýnda ne kadar çok kitap olduðunun farkýna var... ve bunla-
rýn senin doðduðun andan itibaren gördüðün, ...duyduðun, ....hissetti-
ðin ...her þeyin kaydýnýn tutulduðu kitaplar olduðunu fark et.... Çünkü
bilinçaltýn bu olaðanüstü gücüyle.... sen doðduðun andan,... hatta
anne karnýndaki 4.5 aylýk andan itibaren... yaþamýndaki her þeyi
kaydetmekte ve depolamakta.... Hiçbir þey unutulmuyor,.... hiçbir
þey silinmiyor,... hiçbir þey atýlmýyor.... Bilinçaltýnýn bu muazzam kapasite-
si karþýsýnda.... heyecanla kalbin atmaya devam ediyor.... Ve bu tempoyu
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izlerken fark ediyorsun ki... bazý þeyleri hatýrlamayabiliyorsun.... Ama
bu onlarý unuttuðun için deðil,... kütüphanede hangi rafa koyduðunu
bilmediðin için gerçekleþiyor...Her þey orda,..... hiçbir yere kaybolmadý-
lar.... Sadece sen her zaman her þeyi.... bilincinden bilinçaltýna inip ala-
mýyor.... ve bulamýyorsun..... ama onlar yine de orda.... Ve bu potansi-
yel,... bu  kapasite.... senin içinde,.... burasý senin özel kütüphanen....
Senin hayatýnýn arþivlendiði yer.... Oradaki o temponun gücü senin be-
denine doluyor.... Oradaki o hareketlilik,... o çalýþkanlýk..., o her zaman
dinamik yapý..., büyük bir enerji deposu gibi bedenine yayýlýyor.... Kendi
sahip olduðun potansiyeli birebir görmek ....ve bunu yaþamak... içinin o
güne kadar hiç hissetmediðin kadar müthiþ bir duyguyla dolmasýný sað-
lýyor.... Kendine duyduðun saygý,... kendine verdiðin deðer,... daha da ar-
týyor. Ve kendi içindeki güçle bu kadar yakýndan yüzleþmiþ olmanýn so-
nucunda.... anlýyorsun ki senin için aslýnda unutmak diye birþey yok.... 

Ve bunu fark ettiðin anda... istediðin zaman,... istediðin þeyi hatýrla-
ma becerisine sahip olduðunu görüyorsun.... Þimdi içinde bunu yapma-
na engel olan herhangi bir engele ulaþ... ve onu ortadan kaldýr... Çün-
kü biliyorsun ki böyle muazzam bir yapýya.... ve böyle muazzam çalý-
þanlara sahip olan biri olarak.... bu engeli kaldýracak güce sahipsin....
Ýstediðin þeyleri.... hatýrlamanda zorluk yaþamana neden olan bu enge-
li kaldýr... Geri geldiðini hissedersen derin bir nefes al.... ve býrak engel
erisin... Týpký güneþin altýnda kalmýþ bir buz kütlesi gibi.... Ýstediðin bil-
gileri hatýrlamaný zorlaþtýran engeller.... senin gücünün yaydýðý ýþýkla...
o buz kütlesi gibi erimeye devam ediyor... ve bir daha oluþmamak üze-
re... tamamen ortadan kaybolup gidiyor....Erittiðin engeller...belki þim-
di...belki de birazdan.... diðerlerini de eritecek... Hatýrlamak artýk senin
için bir öncelik.... Artýk hatýrlamak için savaþmak ya da mücadele etmek
yok.... ....Deðerli olmak için zor olmak zorunda deðil.... Neyi hatýrlama-
ya ihtiyaç duyarsan... hatýrlamak çok kolay ve doðal.... Yeni bir bilgiyi
aldýðýnda... bu bilgiyi hýzla iþleyip,... kodlayýp... öðrenme ve istediðin za-
man hatýrlama yeteneðine sahipsin..... Tüm bilgiler bilinçaltýna kayde-
dildi... ve sen istediðin zaman..... onlarý geri çaðýrma yeteneðine sahip-
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sin... Senin kolayca ulaþabilmen için hep orada, kütüphanendeydi....
Ve her zaman,.... daima orada olacak.... Sen kendi içindeki güçle yüz-
leþmiþ bir insan olarak... bugünden itibaren okuduðun,... duyduðun,...
gördüðün... her þeyi çok daha hýzlý öðreneceksin.... Hýzla zihnine kazý-
yacak... ve eskisinden çok daha iyi bir þekilde yorumlayacaksýn.... Yo-
rumlama,... fikir üretebilme becerin daha da artacak... ve öðrendiðin
her bilgiyi hýzla öðrenip yorumlarken... istediðin zaman rahatlýkla hatýr-
layacaksýn. ...

Þimdi zihninin derinliklerindeki bu yolculuktan geri dönme zama-
ný... Ýçindeki muazzam çalýþma kapasitesini ve tempoyu gördün.... Ar-
týk kütüphanenin ve bilgilerinin hep orda olduðunun bilincindesin....
Geri dönmeye hazýrsýn.... 5'ten geriye doðru saydýðýmda, rahatlayarak
gözlerini açacaksýn.... 5... Bugünden itibaren bilgilerin hýzla zihninde
kodlandýðýný.... ve hýzla girdiðini.... ve istediðin zaman rahatlýkla hatýr-
layabildiðini fark edeceksin. ...4.... Zihnine kodladýðýn bilgiler.... adeta
birbiriyle bütünleþecek... ve onlarý iç içe geçirip.... yepyeni fikirler, yo-
rumlar üretebileceksin.... 3. Bilgilerinle ilgili bir soruyla karþýlaþtýðýn-
da.... hemen onlarý hatýrlayýp,... yorumlayýp... doðru cevabý bulacak...
ve bunlarý çok daha hýzlý,... çok daha baþarýlý bir þekilde yapacaksýn....
2. Gözlerini açtýðýn andan itibaren.... artýk bilinçaltýndaki bilgilere....
çok daha hýzlý ulaþan,... hýzlý yorumlayan.... ve doðru sonuçlar ortaya
koyan bir insan olarak.... hayatýna devam edeceksin.... 1.... Geri gel-
mek için hazýrsýn.... Kendini rahatlamýþ, gevþemiþ ve güçlenmiþ hissedi-
yorsun..... Ve artýk gözlerini kapattýðýn anda bilinçaltýnýn derinliklerine
inebilecek kadar kendinle.... ve sonsuzluðunla yüzleþtin. Bugünden iti-
baren.... transa girmek için gözlerini kapattýðýn anda.... hýzla en derin
noktana ulaþtýðýný fark edeceksin.... 0.... Yepyeni kaynaklarla donanmýþ
ve kendi iç dünyasýnýn müthiþ gücüyle karþýlaþmýþ biri olarak rahatlýyor,
buraya geri geliyor ve gözlerini açýyorsun. Gözlerini tamamen aç ve ra-
hatla! Artýk buradasýn ve gözlerin bütünüyle açýldý.
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BÖLÜM 7

NEYDÝ BBU AADAMIN AADI?
Ýnsan özel olmak ister, hatýrlanmak ister. Sizin onunla birlikte

ayný anda otuz kiþi ile tanýþmýþ olmanýz onun için bir þey ifade et-
mez. "Haklýsýnýz, kim olsa unuturdu" demesine raðmen içten içe
kýrýlýr. 

Ýnsanlarýn isimlerini kolaylýkla hafýzanýza alabilmeniz ve onun-
la karþýlaþtýðýnýzda hatýrlayabilmeniz size gerek iþinizde gerekse
özel hayatýnýzda etkin kýlar.

Ama çoðu insan; isimleri kolay unuttuðundan, ne kadar uðraþ-
sa da bir türlü hatýrlayamadýðýndan þikayetçidir. 

Þikayet etmenin bizi götüreceði nokta ise problemimizin daha
da artmasý olacaktýr. 

Þikayeti bir kenara býrakýp; insanlarýn isimlerini aklýnýzda tut-
maya çalýþmak hem sizin onlar üzerindeki etkinizi arttýracak hem
de hafýza gücünüzü geliþtirecektir.

Hafýza Testi - 6
Aþaðýda verilen yüzlere ait isimleri en fazla 90 saniye boyunca

inceleyin ve hatýrladýklarýnýzý verilen listeye yazýn.

Sinan EKER Mergip AKÇALI



Gözde ÇAÐLAYAN Türker TIBIK

Elif DÝVARCI Aynur KOCATEPE

Jale ASLAN Cansu ÝKÝZER

Burçin KAPAN Dilhan BOYACI
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Liste

.......................... .......................... 

.......................... .......................... 

.......................... .......................... 

.......................... .......................... 
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Ýsimleri Hafýzaya Kodlamak

1) Ýsmini aklýnýzda tutabileceðinize inanýn: "Ýsimleri çok ça-
buk unutuyorum." "O kadar adamýn adýný aklýmda tutmam müm-
kün deðil" "Ýsimleri hatýrlamak konusunda hep kötüydüm zaten" gi-
bi düþünceler daha baþtan kaybetmenize neden olan düþüncelerdir. 

Ýnsanlarla tanýþtýðýnýz anda isimlerini aklýnýzda tutabileceðinize
ve daha sonra da hatýrlayabileceðinize inanýn ve kendinizi bu iþi
baþaracaðýna þartlandýrýn.

2) Tanýþtýðýnýz kiþinin gözlerinin içine bakýn: Onun gözleri-
nin derinliklerine bakarken içinizden "Bu kiþi benim için çok de-
ðerli ve önemli bir insan" diye düþünün. Çünkü deðerli ve önemli
olduðunu düþündüðünüz insanlarýn isimlerini kolay kolay unut-
mazsýnýz.

3) Ýsmini söylediði ilk ana odaklanýn: Karþýnýzdaki kiþi ilk kez
adýný söylediðinde çoðu zaman bunu öylesine dinleriz. Aklýmýz ya
onun söylediði diðer þeylerdedir ya da o susunca bizim söyleyecek-
lerimizdedir. Oysa o ilk adýný söylediðinde; söylediði sözcüðe odak-
lanmanýz hatýrlamanýzý kolaylaþtýracaktýr.

.......................... .......................... 
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4) Tekrar ettirin: Karþýnýzdaki kiþi adýný söylediðinde bulundu-
ðunuz ortamýn koþullarýna baðlý olarak eðer uygunsa "Pardon, du-
yamadým, tekrar eder misiniz?" diyerek ona adýný tekrar ettirin. 

5) Siz tekrar edin: Onunla konuþurken zihninizin içinden bir-
kaç kez adýný tekrar edin.

6) Adýnýn anlamýný sorun: Ýnsanlar isimleriyle ilgilenilmesin-
den hoþlanýrlar. Kendilerini deðerli hissederler. Karþýnýzdaki kiþiye
hem bu duygularý yaþatmak hem de hafýzanýza daha iyi kodlayabil-
mek amaçlý; adýnýn anlamýný sorun. Tabi bunu çok bilinen isimle-
re uygulamaktan kaçýnýn.

7) Kullanýn: Onunla konuþurken birkaç kez mutlaka ismini
kullanýn. Vedalaþýrken de ismini söylemeye mutlaka özen gösterin.

8) Görsel imgeler yaratýn: Karþýnýzdaki kiþinin ilk adýný duy-
duðunuz anda, onun adý ve soy ismi ile ilgili çaðrýþýmlar, iliþkilen-
dirmeler kullanýn ve ona bakarken bunu gözünüzde canlandýrýn.
Bu canlandýrmayý yaptýktan sonra yukarýdaki ilkeleri uygulayýn.

Sinan Eker: Eker'i Þeker ile çaðrýþtýralým. Sinan'ý da Mimar Si-
nan olarak düþünelim. Bebek Mimar Sinan'ýn altýnda bezi elinde
þekeri afiyetle yaladýðýný hayal edelim.

Mergip Akçalý: Mergip'i Dergiden hatýrlayalým. Mergip beyin,
saçlarýnýn beyaz çalýlardan oluþtuðunu ve bu çalýlarda dergi yetiþ-
tiðini zihnimizde canlandýralým.

Burçin Kapan: Burma tatlýsýnýn fare kapanýna kýsýldýðýný ve
kurtulmak için "Çin Çin" diye baðýrdýðýný canlandýralým. Bu olayý
tanýþtýðýmýz Burçin isimli kiþinin kafasýnýn üstünde gerçekleþtiðini
hayal edelim.
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Dilhan Boyacý: Bir hanýn dilini çýkarýp, diliyle duvarlarý boya-
dýðýný düþünelim.

Jale Aslan: Jale'yi jöleden çaðrýþtýracaðýz ve Jale hanýmýn aslan
yelesine benzeyen saçlarýný kullanacaðýz. Jale hanýmýn saçlarý gibi
yelesi olan bir aslanýn týrnaklarýyla jöle yediðini hayal edelim.

Cansu Ýkizer: Cansu hanýmýn bir camýn arkasýndan su içmeye
çalýþtýðýný, iki erinde onun bu komik uðraþsýna kahkahalarla gül-
düðünü canlandýralým.

Elif Divarcý: Elif'i liften, Divarcý'yýda divandan hatýrlayacaðýz.
Elif hanýmýn evindeki divaný lifle yýkadýðýný zihnimizde canlandý-
ralým.

Aynur Kocatepe: Aynur hanýmýn ayda kocaman bir tepenin
üstünde oturduðunu ve nur gibi bir ýþýðýn baþýndan aþaðý aktýðýný
hayal edelim.

Gözde Çaðlayan: Gözde hanýmýn gözlerinin iriliðinden yola çý-
karak, aðlarken iri gözlerinden yaþlarýn çaðlayan gibi aktýðýný zih-
nimizde canlandýralým.

Türker Týbýk: Týbýk'ý týrmýktan hatýrlayacaðýz. Bir Türk erinin
savaþta silah olarak týrmýk kullandýðýný düþünelim.
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BÖLÜM 8

HAFIZA TTEKNÝKLERÝ iile MMATEMATÝK

Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi

Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirme-
niz mümkündür. Tek yapmanýz gereken 5'in karesini alýp, sona
yazmak;

35² =  ....25
Ve ardýndan onlar hanesindeki rakamý, kendisinden bir büyüðü

ile çarpýp, baþa eklemektir.

3 x 4 = 12
35² = 1225

Önce 5 rakamýnýn karesini alýyor ve son iki haneye yazýyoruz:

75²= ....25
Daha sonra 7 rakamýný kendinden bir büyük rakam ile çarpýyor

ve baþa ekliyoruz.

7x8 = 56
75²= 5625

Örnek 2:  75² = ?

Örnek 1:  35² = 1225



Birler Hanesi "4" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi

34'ü kendine en yakýn sonu beþ ile biten sayýya yuvarlayacak ve

onun karesinden yola çýkarak sonuca ulaþacaðýz. Yani; bu iþlemi

yapmak için yine 35'in karesinden faydalanacaðýz.

35² = 1225

Daha sonra 35 ile 34'ü toplayýp, bu sayýdan çýkaracaðýz.

35 + 34 = 69

1225 - 69 = 1156

Çýkarma yapmamýzýn nedeni, 34'ü 35 tamamlayarak sahip ol-

duðundan daha fazla bir deðere ulaþtýrdýk. Ýþlemin sonunda bu faz-

lalýðý geri almak durumundayýz.

Kendine en yakýn sonu beþ ile biten iki haneli rakam 75'dir.

75² = 5625

75 ile kendisini toplayýp, bu rakamdan çýkaracaðýz.

75+ 74 = 149

5625 - 149 = 5476

Örnek 2:  74² = ?

Örnek 1:  34² = 1156
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Birler Hanesi "6" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi

36'yý kendine en yakýn sonu beþ ile biten sayýya yuvarlayacak

ve onun karesinden yola çýkarak sonuca ulaþacaðýz. Bir kez daha

bu iþlemi yapmak için yine 35'in karesinden faydalanacaðýz.

35² = 1225

Daha sonra 35 ile 36'yý toplayýp, bu sayýya ekleyeceðiz.

35 + 36 = 71

1225 + 71 = 1296

Toplama yapmamýzýn nedeni, 36'yý 35'e düþürerek sahip oldu-

ðu deðeri azalttýk. Ýþlemin sonunda ekleyerek, bunu ona geri iade

etmeliyiz.

Kendine en yakýn sonu beþ ile biten iki haneli rakam 75'dir.

75² = 5625

75 ile kendisini toplayýp, bu rakama ekleyeceðiz.

75+ 76 = 151

5625 + 151 = 5776

Örnek 2:  76² = ?

Örnek 1:  36² = 1296
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Birler Hanesi "0" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi

Bu iþlem son derece kolaydýr. Tek yapmanýz gereken onlar ba-

samaðýndaki 4 rakamýnýn karesini alýp, soluna iki sýfýr eklemektir.

4² = 16

40² = 1600

Birler Hanesi " 9" Olan  Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi

39'u kendine en yakýn sonu sýfýr ile biten sayýya yuvarlayacak

ve onun karesinden yola çýkarak sonuca ulaþacaðýz. Yani; bu iþle-

mi yapmak için yine 40'ýn karesinden faydalanacaðýz.

40² = 1600

Daha sonra 40 ile 39'u toplayýp, bu sayýdan çýkaracaðýz.

40 + 39 = 79

1600 - 79 = 1521

Çýkarma yapmamýzýn nedeni, 39'u 40'a tamamlayarak sahip ol-

duðundan daha fazla bir deðere ulaþtýrdýk. Ýþlemin sonunda bu faz-

lalýðý geri almak durumundayýz.

Örnek 1:  39² = 1521

Örnek :  40² = 1600
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Kendine en yakýn sonu sýfýr ile biten iki haneli rakam 70'dir.

70² = 4900
70 ile kendisini toplayýp, bu rakamdan çýkaracaðýz.

70+ 69 = 139
4900 - 139 = 4761

Birler Hanesi " 1" Olan  Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi

41'i kendine en yakýn sonu sýfýr ile biten sayýya yuvarlayacak ve
onun karesinden yola çýkarak sonuca ulaþacaðýz. Bir kez daha bu
iþlemi yapmak için yine 40'ýn karesinden faydalanacaðýz.

40² = 1600

Daha sonra 40 ile 41'i toplayýp, bu sayýya ekleyeceðiz.

40 + 41 = 81
1600 + 81 = 1681

Toplama yapmamýzýn nedeni, 41'i  40'a düþürerek sahip oldu-
ðu deðeri azalttýk. Ýþlemin sonunda ekleyerek, bunu ona geri iade
etmeliyiz.

Kendine en yakýn sonu sýfýr ile biten iki haneli rakam 70'dir.

70² = 4900

Örnek 2:  71² = ? 

Örnek 1:  41² = 1681 

Örnek 2:  69² = ?
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70 ile kendisini toplayýp, bu rakama ekleyeceðiz.

70+ 71 = 141
4900 + 141 = 5041

Ýki Basamaklý Çift Sayýlarýn 5 ile Çarpýmý

Bu iþlemin en kýsa yolu 5 ile çarpýlacak rakamý ikiye bölüp, so-
nuna sýfýr eklemektir.

84/2 = 42
84 x 5 = 420

68'i ikiye bölecek ve çýkan sonucun sonuna sýfýr ekleyeceðiz.

68/2 = 34
68 x 5= 340

Ýki Basamaklý Tek Sayýlarýn 5 ile Çarpýmý

Örnek 1:  57 x 5  = 285

Örnek 2:  68 x 5  = ?

Örnek 1:  84 x 5  = 420
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Verilen sayý bir eksiltilir. Çýkan sonuç ikiye bölünür ve sonuna
5 rakamý eklenir.

57 - 1 = 56

56/2 = 28

57 x 5 = 285

Önce 93'den 1 çýkartacaðýz.

93 - 1 = 92

92 rakamýný ikiye böleceðiz.

92/2 = 46

Son olarak 46 rakamýnýn sonuna 5 rakamýný koyacaðýz.

465

Üç Basamaklý Tek ve Çift Sayýlarýn Beþ ile Çarpýmý

Ýki basamaklý sayýlarda uygulanan kurallar ayný þekilde burada
da geçerlidir.

Sayý çift olduðu için önce ikiye böleriz.

472/2 = 236

Örnek 1:  472 x 5  = ?

Örnek 2:  93 x 5  = ?
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Daha sonra, sonuna sýfýr rakamýný koyarýz.

472 x 5 = 2360

Sayý tek olduðu için, önce bir çýkartýrýz.

859 - 1 = 858

Çýkan sonucu ikiye böleriz.

858/2 = 429

Son olarak, bu rakamýnýn sonuna beþ rakamýný koyarýz.

859 x 5 = 4295

ÖNEMLÝ NOT: Dört ve üzeri basamaklý sayýlarda da bu yön-

tem ayný þekilde uygulanmaktadýr. Örneðin;

5243 x 5 = ?

5243 - 1 = 5242

5242 / 2 = 2621

Sonuç: 26215

12658 x 5 = ?

12658/ 2 = 6329

Sonuç: 63290

Örnek 2:  859 x 5  = ?
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Bir Sayýnýn 9 ile Çarpýmý

Bir sayýnýn 9 ile çarpýmýný hýzlý olarak bulmak için o sayýyý 10
ile çarpar, çýkan sonuçtan kendisini çýkartýrýz.

93 x 10 = 930

930 - 93 = 837

459'u 10 ile çarparýz.

459 x 10 = 4590

Bu rakamdan, 459'u çýkarýrýz.

4590 - 459 = 4132

Ýki Basamaklý Bir Sayýnýn "11" ile Çarpýmý

Ýki basamaklý bir sayýnýn 11 ile çarpým sonucu; kendi rakamla-
rýnýn toplanýp, ortasýna yazýlmasýyla bulunur.

5 + 4 = 9

54 x 11 =  5 9 4

Örnek 1:  54 x 11  = 594

Örnek 2:  459 x 9  = ?

Örnek 1:  93 x 9  = 837
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Önce 8 ile 6'yý toplarýz.

8 + 6 = 14
Çýkan sonuç, iki basamaklý olduðu için; 4 rakamýný ortaya ko-

yar, 1 rakamýný da çarpýlan sayýnýn onlar hanesine ekleriz.

8 + 6 = 1 4

86 x 11 = 8  6
Sonuç: 946

Makas Çarpým Yöntemi

34 x 78 = ?

1. Adým: Her iki sayýnýn birler basamaðý çarpýlýr.

4 x 8 = 32

3 4

7 8X

1
2

3

Örnek 2:  86 x 11  = ?
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2. Adým: Sayýlarýn rakamlarý çapraz olarak çarpýlýr.

3 x 8 = 24
4 x 7 = 28

3. Adým: 2. adýmda bulunan sayýlar birbirleri ile toplanýr.

24 + 28 = 52

4. Adým: Her iki sayýnýn onlar basamaðý çarpýlýr.

3 x 7 = 21

Þimdi elimizde sýrasý ile;

1)  32

2)  52

3)  21

rakamlarý var. 

* Birinci sayýnýn son hanesi iþlem sonucun son hanesidir. (2)

*  Elimizde kalan 3'ü bir sonraki rakama ekleriz:

52 + 3 = 55
* Bu sayýnýn son hanesi iþlem sonucunun onlar basamaðýdýr. (5)

* Elimizde kalan 5 rakamýný da son sayýya ekleriz ve bu sayýda
iþlemin yüzler ve binler hanesidir. ( 21 + 5 = 26)

Birleþtirdiðimiz zaman sonuç:  2652'dir.

Dikkat: Bu yöntem size ilk baþta karmaþýk görünebilir. Ama
aslýnda son derece pratik ve iþlem hatalarýný en aza indirgeyen bir
yöntemdir. Uzun ve karmaþýk görünmesinin tek nedeni, tam ola-
rak öðrenebilmeniz için, aslýnda zihinden yapacaðýnýz pek çok ba-
sit iþlemin detaylarýyla yazýlmýþ ve açýklanmýþ olmasýdýr.
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43 x 89 = ?
3 x 9 = 27
(4x9) + ( 3x8) = 60
4 x 8 = 32

Sonuç: 3827

Birileri size yapamayacaðýnýzý söylediðinde ya yapma gücünüzü
orada býrakýrsýnýz ya da yaparsýnýz.

Birileri eðilmeniz için zor kullandýðýnda ya gerçekten eðilirsiniz
ya da eðiliyor görünür ama içinizdeki güce sahip çýkarsýnýz.

Her þekilde seçim size aittir. Neyi seçerseniz onu yaþarsýnýz ve o
olursunuz. Formül bu kadar basittir aslýnda.

125 Süper Hafýza Teknikleri


















