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Hawaii mitolojisinde güneşi terbiye 
eden Maui'nin hikayesi anlatılır. 

Gökyüzü yukan kaldınlıp, yerine yer
leştirildikten sonra hayat daha da ko
laylaşmıştı ama hala bazı zorluklar 
vardı. Çünkü güneş tanrısı 

gökyüzünde çok hızlı hareket ediyor
du ve bu da gündüzlerin çok kısa ol
masına neden oluyordu. 
Erkek ve kadınlann ışığı kullanabil
dikleri birkaç saat içinde işlerini bitir
meleri olanaksızdı. Çiftçilerin ekim 
veya hasat için zamanlan yetmiyordu. 
Günün büyük bir bölümünde dünya 
karanlık ve kasvetliydi. 
Maui annesinin "kapa" adı verilen ka
buk elbiseyi güneşin gökyüzünde bu
lunduğu kısa süre içinde yapmak için 
nasıl uğraştığını seyrediyordu. Annesi 
işlerini güneş batmadan yetiştiremedi
ği için sürekli ağlıyordu. Maui bir gün 
annesine; "Güneş neden bu kadar 
hızlı hareket etmek zorunda? 
Dünyada yaşayanlara neden aldırmıy
or? Bu kadar bencil davranmamalı. 

Gideceğim ve onu terbiye edeceğim." 
der. Annesi panikle bağınr: "Bu im
kansız! Normal bir insan onun karşısı
na çıkamaz ve onunla konuşacak ka
dar yaşayamaz. Güneş çok iri ve 
güçlüdür. Onunla karşılaştın mı, cesa
retin kuru bir bitki gibi ışınları 
karşısında erir." 
Ama Maui diretir. Yapmaya kararlıdır. 

Annesi çaresizlik içinde Haleakala 
dağında yaşayan büyük annesini ziya
ret edip, ondan fikir almasını önerir. 
Maui yola çıkar. Birçok güçlüğü aştık
tan sonra dağa tırmanmayı başam. 
Büyükannesinden öğüt ister. 
Büyükannesi ona yardım edeceğini 
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söyler ve "Önce, en kuvvetli Hindis
tan cevizi lifinden 16 ip yapmalısın. 
Sonra kız kardeşinden bunların ucuna 
ilmik yapmak için yeteri kadar saç iste
melisin. Bunlar hazır olunca sana 
güneşe karşı kullanman için büyülü bir 
taş balta vereceğim." der. 
Maui büyükannesinin tüm söyledikle
rini yapar ve güneş doğmadan dağın 
eteklerinde pusuya yatar. Maui güne
şin on_ altı ışınını da elindeki ilmekler
le yakalar. Güneş; "Kim beni tuzağa 
düşürdü ve bundan ne elde etmek is
ter!" diye gürler. Maui; "Ben Maui'yim. 
Senden yardım istemeye geldim. 
Çok hızlı yolculuk ediyorsun. 
Gündüzleri çok kısa sürüyor ve kimse 
işlerini yetiştiremiyor." diye yanıtlar. 

Güneş tekrar gürler; "Tarın olmayana 
aldırdığım yok! Gündüzleri ne kadar 
hızlı yolculuk yaparsam, geceleri o ka
dar çok uyurum. 
Hep böyle yaptım ve böyİe yapacağım. 
Eğer beni serbest bırakmazsan anneni 
bir daha göremezsin." Maui bu tehdi
din yüreğine korku sokmasına izin 
vermez ve baltasını çıkarıp güneşe 

vurmaya başlar. 
Güneş onu kül etmek· için sıcak 
yüzünü çevirir. Maui vurmaya devam 
eder. En sonunda güneş acı içinde 
bağınr: "Yeter! Canımı yakıyorsun." 

"Duracağım ama sen de daha yavaş 
hareket edeceğine söz ver." der Maui. 
"Her gün mü yavaş hareket edece
ğim?" diye sorar güneş . Maui yumuşa
yarak cevap verir: "Hayır, yılın yarısın
da yavaş gitsen yeter. Diğer yarısında 
yine hızlı gidebilirsin." Güneş bu an
laşmayı kabul eder ve Maui onu ser
best bırakır. Maui sayesinde yaz olarak 
bilinen mevsimde gündüzler daha 
uzun olur, güneş o kadar yavaş yolcu
luk yapar ki günler yavaş yavaş uzar. 

-

imkan Bulan imkansızlar 
Güneşi dize getirmek ne kadar im
kansız acaba? Eskiden bilimkurgu ki
taplarında insanların bir kıtadan bir 
kıtaya hava yoluyla gittikleri, uzaydan 
tüm dünyanın gözetlendiği, canltların 
kopyalandığı, insan vücudunda yaşa
yan küçük robotların hastalıkları iyi
leştirdiği ve insan ömrünü uzattığı 

kurgular yapılırdı. 
Çok değil, 50 yıl öncesine ait kitaplar
da anlatılırdı bunlar. Bizlerde onları 

bilimkurgu niyetine okurduk. Oysa bir 
zamanlann bilim kurgu yazarları, şim

dinin medyumlan gibiler. Yazdıkları 
her şey gerçek oldu ve olmaya da de
vam ediyor. Nanoteknoloji bugün in
san vücudunda dolaşan ve kanseri iyi
leştiren robotlar yapılmasını mümkün 
kılıyor. Bilim adanılan çoktan bu ko
nuda çalışmaya başladılar bile. 
Şimdilerde de Matrix filminin gerçek 
olma olasılığı üzerine tartışıyor bilim 
adamları. Discovery Channel'da tek
nolojinin gelişim hızı ile ilgili bir bel
geselde yaptlan yeni bir çalışma an-



          

!atılıyor kendi verdiği kararlar doğrul
tusunda tek başına başka bir makine 
yaratabilen bir bilgisayar hakkında. 
Normalde bilgisayara siz ne yapıla
cağını söylersirıiz, o da yapar. Eğer ya
pacağınız şey bir tasarımsa, bunu bil
gisayar programım kullanarak siz di
zayn eder, verileri girer, çıktısını 

alırsınız. Ama bu bilgisayara verilen 

tek komut yürüyebilen, üç ayaklı bir 
nesne yaratması. 

Bu komutu alan bilgisayar tek başına 
bir tasanın yapıyor ve bunun modelirıi 
sunuyor. Bilim adaınlan ise tasanmın 
ne olacağım ancak bilgisayar ürettik
ten sonra görebiliyorlar. Yanlış oku
madınız. 

Bilgisayar ÜRETIİ-kten sonra. Yani 
bu bilgisayar kendi başına üretiyor ve 
tasarlıyor. Bu bilgisayarı yapan bilim 
adamlanndan biri şu sözlerle yayım bi
tiriyor: " Bu bilgisayar kendirıden baş
ka bir makine yaratabiliyor. Bu tekno
loji bize şunu gösteriyor ki Matrix fıl
minde anlatılan düşünebilen robotlar 
artık sadece bir kurgu değil. Eğer bu 

hızla ilerlersek çok değil, birkaç yüz yıl 
sonra bu robotlann üretildiği ve kul
lanıldığı bir dünyanın varlığı yüksek 
bir olasılık . Ama ben biliyorum ki her 

zaman daha fazlasının ardından koşan 
bizler, belki de tahminimizden çok da
ha kısa sürede bu bilgisayan geliştire
ceğiz . Çünkü irısanız ve yapabilecek
lerimizin bir sının yok ... " 
Bu konuşmayı dinlediğimde bir çelişki 
üzerine takılıp kaldı zihnim. Çünkü 
hepirnizirı hayatımızda en az bir kere 
söylediği bir söz vardır: "Vazgeçmek 
zorundaydım, ne yapayım, elimden bir 
şey gelmiyor. Ben sadece insanım." 

insan; imkansızı imkanlı Kılan 

Bir Varlık mı, Yoksa "Sadece 

insan" mı? 
Gerçek şu ki, hepimizirı içirıde bir 
"Maui" var. Hepimizin içirıde güneşi 

dize getirecek, zamanı yönetecek ve 

ardından koşmaya cesaret ettiklerimi
zi imkansız dense bile yapabilecek bir 

güç var. Ama birçoğumuz böyle bir 
güce sahipken, onun farkında dahi ol
madan kendisini "sadece irısan" zan
nederek yaşamını tamamlıyor. İmkan
sızı başaranlann tek farkı ise, daha ze
ki olmaları değil, bu gücün farkında 

olmaları. 

NLP'nin en çok üstünde durduğu ko
nulardan biri irısan zihninin sınırsı

zlığıdır. Ve NLP her insanın kendi 
içinde çıkacağı doğru bir keşif yolculu
ğunda, içirıdeki bu gücü harekete ge
çirebileceğini öngörür. İmkansız dedi
ğiniz şey NLP literatüründe yoktur. 
Bunun en büyük kanıtı da bugün gel
diğimiz ve gitmekte olduğumuz nok
tadır. Şimdi bilirnkurgu filmlerirıde in
sanlann bir yerden bir yere ışlrıiandık
larını izliyoruz. Bu artık eskisi kadar 
imkansız gelmiyor bize. Çünkü bilim 
adamları yaklaşık bir yıl önce bir elek
tronu bir yerden başka bir yere ışınla
mayı başardılar. Biz dahil, doğadaki 

her şeyirı temel yapı taşı atom olduğu
na ve elektronda atomun bir parçası 
olduğuna göre, parçasını ışınlayabildi-

ğiniz bir yapının, bütününü ışınlamak 
her zaman mümkündür. İşte şimdi bi
lim adamları bunu mümkün kılmak 
üzere çalışıyorlar. 
İmkansız olan tek şey imkansızlığın 
kendisidir. NLP; sanılanın aksirıe sa
dece psikolojik sorunlan olan insan
ların hızlı ve modern yöntemlerle 
sağlığına kavuşmalanm sağlayan bir 

dizi teknikten oluşan bir sistem değil
dir. NLP aynı zamanda irısan zihninirı 
işleyişi inceleyen ve sorgulayan, onun 

sınırlarını zorlamayı öngören bir felse
fedir. Dolayısı ile bir insanın daha faz
lasını yapabilme, kendi içsel kaynak
larına ulaşabilme, sahip olduğu varlığı 
daha üst bir boyuta taşıma yolculu
ğunda NLP güçlü bir rehberdir. 
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Çünkü yapabileceklerimizin bir sınırı 
yoktur. Bir işi çok iyi yapsak bile, onu 
daha da iyi yapacak bir potansiyel içi
mizde her zaman mevcuttur. 

Yapılan bir araştırma; bir ildeki irı
san nüfusunun sadece %l'inin NLP 
eğitimleri aldığında, o şehrin hem 
kültürel hem de ekonomik yönden 
hızlı bir ivme ile ilerlediğini göstermiş
tir. Bu aslında şaşırtıcı bir sonuç değil
dir. Potansiyelini daha üst düzeyde 
kullanan ve bunu geliştirmeyi öğrenen 
insanların sayısı artıkça, onlann çev
relerirıe kattıkları değerde artmakta 
ve insanlar birbirlerini geliştirmeye 

başlamaktadırlar. 

Her şeyin eğitimle mümkün olduğunu 
zaten hepimiz biliyoruz. Yazık ki top
lumsal olarak en az eğitim 

gördüğümüz, hatta birkaç yıl öncesine 
dair hiç haberdar dahi olmadığımız en 
önemli alan; insanın kendisi ve kendi
ni en iyi şekilde dizayn edip, ortaya 
koyabilme becerisi. İnsanın biyo
lojik varlığı üzerine, organlarımızın 

nasıl çalıştığı, hangi hormonun ne işe 
yaradığı, iskelet sistemimizde kemikle
rimizirı adı üzerine hepimiz az çok bi
yoloji dersleri sayesinde bilgi sahibi ol
duk. Peki ya insanın hayatla ve kendi 
kendirle yarattığı engellerle baş ede
bilme becerisi? İletişim kurarken onu 
kaliteye ulaştıracak nitelikler? Geçmi
şin yüklerirıi atıp, güçlü kaynaklarla 
geleceği planlayabilme yeteneği? Ne 

olursa olsun bir hedefin peşirıden tut
kuyla ve kararlılıkla ilerleyebilme 
gücü? İmkansız kelimesini reddedebil
me cesareti? Bunları nerede, ne za
man öğrendik? 
Kimimiz hayat denen yolda tecrübele
ri ile bunlara sahip olurken, kimisi de 
bu tecrübelere yenik düştü. Kazanan
lann sayısının artması, yine eğitimle 
mümkün ve kendi kişisel gelişimimiz 
adına yapacağımız her türlü yatırım; 
sadece bizim gelişimimize değil, top
lumsal gelişimimize de ön ayak ola
cak. Çünkü irısanız ve sürekli bir biri
mizde etkileşim içirıdeyiz. Eğer toplu
mun gidişatından endişe duyuyor ve 
bir şeyler yapmak istiyorsanız, önce 

kendirıizden başlamalısınız. Eğer ken
dinizi aşmak istiyorsanız, yirıe kendi
nizden başlamalısınız . Her ikisi de sizi 
aynı sonuca götürecek: İmkansızın 
irı1kansız olduğu gerçeğirıe .. . 
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