
S 
iııi;DiliProgramlanıtısıyani Neuro 
ll/lguislic Programming, kısaltması 
NLP olan ve zihni temel alan bir tek

nik.. . Kısa sürede tüm dünyada hızla kulla
nılmaya ve derinlemesine incelenmeye baş
lanan bu teknik, ülkemizde de hızla yaygın
laşıyor. Kişisel gelişim kitaplannın büyük bir 
bölümü NLP tekniğini işlerken, bazılan da 
NLP hakkında bilgiler eşliğinde sağlıklı bir 
şekilde kuLlanınunuı inceliklerini anlatıyor. 

Bugünkü söyleşimizin konusu NLP ve 
NLP üzerine kaleme alınan kitaplar ... Konu
nun üzerine bir kitap kaleme alan Semra Ko
zanlı 'yl a, NLP hakkında merak enikleriniz 
eşliğinde, NLP ile Oğrenmeyi Oğrenmek ve 
Başarmak kitabuu konuştuk. 

Öncelikle bize biraz kendinizden bab' 
sedef misiniz? 

1964 yıl ında Ankara' da doğdum. TED 
Ankara Kolejinde otta öğretimimi tamamla
dıktan sonm ODTÜ Gıda Mühendisliği 'nden 
mezun oldum. Yaklaşık iki yıl mühendis ola
rak çalıştım. Daha sonra birdevlet bankasın
da kambiyo elemaru olarak çalıştım, Yakla
şık 14 yaşımda özel ders\er vermek suretiy
le baliladığıın öğretınenlik yaşamuna 
1997 yılında resmen başladım. Çeşit
li meslek dalIarında çalıştım ama ha
yatırnın en güzel günlerini öğretmen 
olanık yaşadım. Çünkü eğitim, öğ

renmek ve öğretmek, insan ilişkile
ri , ilet i ş im ki ş iliğime en uygun de
ğerle rdi r. Bundan sonraki yaşa

mınıda eğitim danışmanlığı , kişi
sel geli şim ve kitap yazmak gibi 
çalışmalar olacaktır. Ölene kadar 
da bu konularda çalışmayı isriyo
mm. Kısaca öğrenme ve öğret
meye hep devam edeceğim. Ki- • 
tap okumak hayatırnın vazgeçilmez bir par
çasıdır. Kitap okumanın dışında özel yaşa
numda yapmaktan zevk aldığun uğraşlar ise 
spor yapmak, müzik dinlemek, dans etmek 
ve nıeditasyon yapmakın. 

Dünya tatlıs ı iki güzeloğlum var. Oğul
larım ozan ve Emre ile büyümeye devam 
edi yonuıı. Onlarla bir arıneden çok arkadaş, 
can yoldaşı gibi yaşamak beni çok mutlu edi
yor. 

Sizden, Türkçede Sinir Dili Program
laması olarak bilinen Neuro Linguistic 
Programming (NLP) hakkında genel bir 
bilgi alarak TÖportaja başlamak isliyorum. 
NLP nedir? 

NLP Nöro linguisric programnıing (sinir 
dili prognuıılanıası) sağlıklı , muııu. doyum-

Genelde gelişime açık bir insan oldu
ğum için her türlü seminer ve kurslara il
gim vardır. NLP ile ilgili bilgileri önce bir 
seminerde duyduni. Daha sonra NLP ile il
gili kitap, dergi ve internet aracılığıyla bil
gilerimi arttırdım. Uygulama aşamasında 
daha iyi sonuçlar alnıak için kurslara katıl
dım. Bu arada NLP'nin bilinçaltı değişim 
kısmında daha eıkili olabilmek için hipnoz 
eğitinti aldım. Öğrendiklerinti önce kendi 
yaşamımda, daha sonra yakın çevremde 
uyguladıkça eıkili ve güzel sonuçlar aldun. 
Kısaca NLP yaklaşık beş yıldır yaşamımın 
bir parçası oldu. 

NLP ile Öğrenmeyi Öğrenmek ve 
"""::-___ ;.-ı._~ .... ~~ ..... ~ __ -::::::::::::=:::~=~::::::::::::~ Başarmak adlı kitabıntzia öğrencilere 

Yeni projeleri ... 
Elitim ile ilgili olarak hazırladığım üç kitap 

projesi daha var. Daha önce çalışmaya başladığım; 
'Hafıza Teknilderi ile ingilizce Öğrenmek' , 'An
layaıak Etkili ve Hızlı Okuma', ' Başan Öykille
ri' kitaplarımı bu yaz bitinneyi hedefliyorum. 
Bunların dışında; yine yıllardır üzerinde çalıştığım 
ve yansı tanıaınlanıruş iki kiıap pmjesi daha var. 
Öğretmenlik hayatım, anılanm veeıkili öğretmen 

olabilmenin yollarını anlaıtığım 'Ben Bir 
Öğretmenim' ileanne-baba ve çocuk iliş
kilerini içeren 'Anne Ben Büyılyonırn' 
konulu kiıaplarımı ise yaklaşık bir yıl içe
risinde çıkarmayı düşünüyorum. 

Bir yıl içerisinde yaklaşık beş kitap pro
jesi imkanSıZ gibi görülebilir. Anıa ben za
len yıııardır bu konularda araştırmalannu 
bilgisayanma kaydedip, düşüncelerimi , fi
kirlerinıi yazıyordunı. Şimdi ise bunlan to
parlarnaya başladım. İlk kitabımı çıkanrken 
edindiğiın deneyinılerle bundan sonraki sü
recin daha kolay ve hızlı olacağını sanıyo-
rum. 

tam olarak neyi öğretmeyi amaçladıntz? 
Bir öğretmen, bir arıne ve eğitime gönül 

vermiş bir insan olarak, öğrencilerime zihin
sel süreçleri öğretip, başarılı olmalanru sağ
lamak amacıyla bu kitabı yazdım. Ancak eği
tim doğduğumuz günden ölene kadar devam 
eden bir süreç olduğu için 'öğrenmek ve ba
şarılı olmak' herkesi kapsayan bir olgudur. 
Bu nedenle öğrenen ve öğreten herkese bil
diklerinti aktarmaya çalıştım. 

Öğrenmenin aşamalan , beynimizi, hafı
zamızı etkin kullanabilme, sağ beyin-sol be
yin faaliyetlerini öğrenme, dikkati ve algıla
ma}'! artmna, özgüven kazanma, motivasyon 
ve konsanlr.ısyon geliştirme, iç disiplin ka
zanabilme gibi öğrenme ile ilgili bütün bil
gileri başta öğrenciler olmak üzere herkese 
anlatmaya çalıştım . Etkili ve verimli ç,ılışma 

yollannı sunarak başanyı arttmnanın yolla
fULL göstenneye çalıştım . 

NLP'nin; beyni etkin kullanabilme, he
def belirleyip sonuca ulaşma, özgüven ka
zanma, içsel kaynaklann ve zihinsel süreçle-

... ________ ....:ı ........ -i rin farkında olup iyi kulIanabilme gibi özel-

lu bir yaşam için kullanabileceğimiz bir tek
niktir. Eğitim, sağlık, meslek, ailede ve sos
yal statüde kabul görmeye kadar her alanda 
istediklerimize ulaşabilmemizi sağl ayan bir 
araçtır. Geçmişten gününıüze kadar bildiği 

miz birçok öğretiyi içeren ve uygulamamızı 
sağlayan tekniklerin bütünüdür. içinde dü
şünce gücü, olumlu ve pozitif yaş,ınıak, psi
koterapi ile iyileşıııek gibi özeııikleri bann
dırır. 

' Nöro' ile anlaıdnıak istenen zihinsel fa
aliyetlerdir. Her şey düşü~ceyle başlar. Dü
şünce davrdmşlan , davranışlar alışk,ınlıklan 

belirler. Beyniınizin zihinsel i ş !ev lerini iyi ve 
eıkili kullanmamıZ! sağlayan NLP ile bili.nç
li ve mutlu yaşaya"'k , bilinçaltındaki somn-

lardan kuı:ıulmamız çok kolaydır. Bu özelli
ği ile tüm zihinsel faaliyetieri tanıma ve ya
şama geçirebilme sanatıdır. 

' Linguistic' kendi iç dünyamızda kullan
dığınuz iç sesimiz ve kıırşırnızdaJci kişilerle 
olan ileıişimirnizde kullandığımız dildir .. 

'Programlama' bir plan dahilinde iş lev

leri sıralayarak, istediğimiz sonuçlara ulaş

mak için iletişimintizi ve sinir sistemimizi or
ganize etmektir. Bu sayede NLP sistemini 
kullanarak beynintizde gerçekleşen faaliyet
lerin etkisiyle oluşan duygu, düşünce vedav
nınışlarınuzı kontml etmesini öğrenerek ya
şam kal itemizi arttırdbiliriz. 

NLP üzerine ne zaman çalışmaya baş
ladıntz? 

liklerinden de yararlanarak okuyuculanma 
sağlıkl.ı , mutlu ve başanlı yaşamanın yolları 

nı anlatmaya çal ıştım . 
Ülkemizde NLP adına yapılan çalış

malardan, sempozyumlardan veçtkan ki
taplardan memnun musunuz? 

ilk olarak 1970 yılında geliştirüen NLP 
yıllardır dünyanın birçok yerinde kuııanıl
maktadır. Hayatın hemen hemen her alanın

da insanlar fayda sağlarken, ülkemizde, bu 
konuda bilgisi ol,m çok az insan vardır. Bu 
nedenle bu konuda yapılan güzel çalışmalar 
ve faaliyetler var ,ıma yeterli değildir. insan
lar NLP ile tamş ıp, faydalanm gönneye baş
ladıkça daha güzel ve etkin gelişmelerin ola
cağını düşünüyorum . 
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