
Dokuz yıldır profesyonel Zihin Haritaları

eğitmenliği yapıyorum. “Aklın Mucizesi”

Zihin Haritaları kitabının yazarıyım.

“Normal İnsanlar gibi” adında bir romanım

var. Romanım henüz yayınlanmadı ama hikaye

bittiğinde sayfanın en altına “Son” kelimesini

yazmanın verdiği duyguyu iyi bilirim. 

Arzu Savas.

Ben



Zihin Haritaları ile Yazarın Yolculuğu

Bu atölyede aslında sizin yazarlık maceranıza 

bir çağrı yaptım.

Hem sizin yolculuğunuz hem de yazdığınız şeyin yolculuğu eş zamanlı gider. 

Yolculuk davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. 

Burada amacım neyi nasıl yapacağınızı söylemek değil sadece size düşünmek için bir alan 

açmak istiyorum. Yazma hayatınızı yenilemek, farklı bir bakışı açısı edinmek istiyorsanız 

burası size bir kaynak olacaktır. 

"Şimdi seni oraya götüremem Junnah, sadece bir yolunu bulmana yardım edebileceğimi umuyorum"
Bagger Vance Efsanesi



Sizin ve Kahramanınızın yolculukta netlik

kazanabilmesine yardımcı olmak için bir dizi 

harita hazırladım.

Bu haritaları sağa dön, sola dön, dümdüz git 

komutları alıp hipnotik bir şekilde bu komutlara

uyduğumuz, farklı bir yola saptığımızda bağırarak

bizi uyaran ve onun belirlediği yola girene kadar

çıldıran modern Navigasyon aletleri olarak

düşünmeyin. 

Ben size bildiğimiz eski tip kağıda basılı, gideceğimiz 

yeri işaretledikten ve şöyle bir yola baktıktan sonra 

kaldırıp torpidoya koyduğumuz, ihtiyaç duydukça 

çıkarıp baktığımız, özgürce yan yollara 

sapabileceğimiz zihnimizi daha sakin tutan, macerayı 

kucaklamak için kişiselleştirilmiş 360 derece 

haritalardan bahsediyorum.
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Eğitimi Chistopher Vogler’in “Yazarın 

Yolculuğu” kitabından esinlenerek 

hazırladım. 

Yazmayı bir yolculuk olarak düşünme fikri 

beni hep heyecanlandırdı. Aslında ben yola 

sadece yazarın yolculuğu kitabını haritalamak 

için çıkmıştım ama yolda daha fazlası karşıma 

çıktı.  



Tabi ki bu haritaların hepsi bir rehberdir, katı bir şekilde 

uyulmamalıdır. Yaratıcılık bir formüle bağlı kalmaktan çok daha 

önemlidir. Ancak hikayenizi hızlandırmanıza ve yeniden yazma 

sorunlarını gidermenize yardımcı olabilirler. Varsayılan şablonlar 

projenizin gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirilebilir ve hatta 

kendi şablonlarınızı sıfırdan oluşturabilirsiniz. 



Zihin haritaları ile
yazarın
yolculuğundaki
amacım hikayenizi
anlatma şeklinizde
fark yaratacak yeni 
kapılar açmaktır.

Yazma aşamasında zihin haritaları her 

şeyden önce sonraki adımlarınızı 

keşfetmeye yardımcı olacaktır. 

Yazmak, çizmek, zihin haritalarına 

dökmek aynı zamanda aklımıza 

sunabileceğimiz güzel bir delildir. 



Yol boyunca tabi ki çeşitli engeller, sorunlar çıkacak. 
Stres önemli bir faktör. Ne olacağını tam olarak tahmin

edemeyebiliriz. Sadece bir şeyler beklediğimiz gibi gitmezse
geminin su almaması için ne yapacağınızı bilmeniz gerekir. 

Böyle anlarda da bir haritaya ihtiyacımız var. 



Bir roman yazmak yaratıcı bir iştir. 

Doğru iş için doğru aleti kullanmak gerekir. Zihin haritaları

ile roman yazmada esnek sınırlar vardır, bu yaratıcılığı

destekler. 

Yazarın Yolculuğu kitabında da bahsedildiği gibi bu

haritalar bir formül değil, formdur. Başvuru ve esin

kaynağıdır. 



Bu yolculukta hiç acelemiz yok, yavaş yavaş

sindire sindire ilerleyeceğiz. 

Roman yazdırmak için sihirli bir formülüm de

yok. Romanlarınızı sizin için yazamam ya da 

yazdıramam. Sizin için tek yapabileceğim yolu

ve yoldaki engelleri göstermek olabilir. 

Yolculuğunuzun bu bölümünde yanınızda

yürüme ayrıcalığını bana verdiğiniz için

teşekkür ederim. 

İyi yolculuklar diliyorum...
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Zihni'den not

Yazma hayallerinizi, 

yazma gerçekliğine

dönüştürmede;

elinizde bir haritanız varsa

her yol yazı!


