
Varoluş amacı açısından NLP nedir? 
YENİ bir televizyon 

a l dığım ı zda, beraberinde 
bize onu nasıl 
kullanmamız gerektiğini 
açıklayan bir kılavuz da 

Dr. Celalettin 
UZUNER NLP ve 

diğerlerinden ayıran şey 
neydi? Daha klasik ifadesi 
ile ana soru şuydu : Farkı 
yaratan fark nedir? Hipnoterapist 

verilir. Ama hayatımızın hiçbir 
döneminde kimse biz beynimizi 
nas ıl kull a nmamız gerektiğ i ile ilgili 
hir kılavuz vermedi. Böyle olunca 
beynimiz sık sık yapmasını 
istemediğimiz şeyleri yaptı . 
istenmeyen düşü ncelerimiz , 
davranış larımız ve devam etmek 
istemediğimiz alı şkan lıklarımız oldu. 
Ki onların ne kadar saçma 
oldukl arı nı da bil iyorduk, fakat 
beynimiz yine de onları yapmaya 
devam etti. 

Kendimizi mutlu etmek için 
beynim izi nasıl ku ll anacağımı zı 
öğrenmeye başlamamız, hızla 
değişen dünyada önlenemez ve bir 
şekilde engellenemez bi lgi ak ı ş ı i le 
oldu . Dünya küçüldükçe hem 
bi lgiye hem de probl mlere daha 
yakındık artık. Bu yakınlık bizi insan 
olarak daha hızlı ve kalıcı çözüml r 
aramaya itti . 

NEDEN BAZILARI BAŞARILI 
Bu aray ı ş 1970'li yılların başında, 

özellikle di lbilimci John Grinder ile 
matematikçi Richard Bandler'i bir 
araya getirdi. İ kisi d başarı yı 
yaratan faktörlerin neler olduğu nu 
merak ettiler. Neden bazı insanlar 
başarıl olabflirken diğerleri başarılı 

. ola7yordu? ~aşarılı olanları 

Ve bu temel sorudan 
hareketle birbirinden farklı alanlarda 
çalışan ama çok başarılı oldukları 
kanıtlanmış i nsan ları incelemeye 
başladı l ar. Bunlardan bazıları , Virgi
nia Satir (Ai le Terapisti ), George 8a
teson (Antropolog), Fritz Perls (Ges
talt Terapisi'nin ku rucusu), Mi lton 
Erickson'du (Modern hipnoterapinin 
kurucusu) . 

İnce lemel eri sırasında giderek 
farkına vardıkları şey ise, başarılı 
olan bu in anların ortak bir ana kalıp 
kul l anıyor olmalarıyd ı. Daha da 
ilginci, ana ka l ıp için kulland ı k l a rı 
stratej inin farkında bile deği l diler. 

Bu keşfin sonras ı nda NLP, 
"Başarı stratejilerini modellemek 
mümkündür" önermesinden doğdu. 
Yani, spesifik bir alanda, başarılı bir 
kişi modeli nerek en az onun kadar 
başarılı olmak mümkündür. 
Bu önermenin dayandığı bilimsel 
temeli i e LP'nin kurucuları şöyle 
açık l ıyo rl ard ı: İnsan biyolojik bir 
yapıd ır . Ve bu biyoloj ik yapının tüm 
fonksiyon l a rı , "nöroloj ik" (sin ir 
sistemine ait) süreçlerdir. Hepimiz 
doğuştan aynı nörolojik altyapıya 
sahip olduğumuza göre, aslında 
başarı ya da başarısızlığı belirleyen, 
onuçta nörolojik yapımızı 

kullanabilme kapasitemizdir. 
NLP'nin başarılı bir insanı 

modellemekten kastettiği şey, kişinin 
belirli bir alanda k nd isini başa rı s ız 
kılan programı fark etmesini 
sağlamak ve bu programı, onu 
başarılı kılacak başka bir programla 
değiştirmektir. Bu old uğunda, içinde 
bu l unduğumuz şa rtl arın kurbanı 
deği l , yaşama k i stediğimiz hayatın 
mimarı oluruz. 

NLP, istenilen sonuçları ürt!Lııı i ş 

herhangi bir in a nı modelleyerek, 
nası l ya ptı ğ ı nı keşfederek, aynı 
şekilde istenilen sonuçların 
ü retileb i l eceğin i , yapabileceğ i ni 
gösteren mükemmel bir sistemdir. 
Dolayısıy l a istenilen sonucu bir 
başkası elde etmişs , bu sonu a 
u laşmanın yolu öğrenilebilir. 

NLP başkaları nın olduğu kadar 
kişinin kendi mükemmelliğini mo
dellemesini ve yeniden o sonucu 
üretmesin i sağlamaktadır. 

Hangi konuda kişi kendini iyi his
sediyor ya da düşü nüyor? Neleri iyi 
yap ı yor? Nası l düşünüyor, davran ı 
yor, inanıyor da bu onuçları üreti
yor? Kendisi bunu hiç düşündü mü? 
Hatta kendi kendini sabote ettiğinde, 
olumsuz bir şey ortaya koyduğunda 
da yine bir şey ler i mükemmel yapı 
yor olduğundan do l ay ı o son uç l arı 
üretiyor olabilir. 

Eğer farkına varır, yollarını öğre
nirse, sonuçları I hine çevirerek, is
tediği gibi olabilir, yapmak istedikle
rini gerçek l eştir bi li r. Ne yapılacağı
nı bilmek, ustalaşmada en önemli 
beceridir. 
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