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SUNUŞ

Türkiye’ye ilk döndüğüm yıllardı. 1989 yılında NLP eğitimi 
vermek için bir takım yerlere ilan vermiştim. Sadece bir kişi ya
nıt vermişti çağrıma. Ama diğer verdiğim eğitimlere talep vardı. 
Bu bile şaşırtıcıydı. Çünkü eğitimlerim bireysel gelişimle ilgi
liydi. O yıllarda bireysel gelişim kavramı yayın dünyasına da 
eğitim dünyasına da henüz girmemişti. Ben de NLP sözcükleri
ni kullanmadan her eğitimimde NLP öğretilerini bir şekilde ak
tardım. NLP eğitimine o yıllarda ilgi gösteren tek kişi, daha son
ra tüm diğer eğitimlerime katıldı. Şu anda O D TÜ ’de öğretim 
üyesi. Bir üniversitenin kendisini geliştirmeye ilgi gösteren ve 
kendi olanaklarıyla gelişimine maddi ve manevi yatırım yapan 
bir öğretim üyesine sahip olması o öğrenciler için ne harikulade 
bir rol modeli örneği. Böyle bir insanın öğrencisi olmayı ister
dim doğrusu.

Bugün ise artık birçok kişi NLP denilen bir “şey”in varlığın
dan haberdar.

NLP insan yaşamını kökten değiştirebilecek detayları sundu
ğu için tüm dünyada böylesine hızlı yayıldı. I970’li yılların so
nunda yaşadığım yer olan San Francisco’da ilk hipnoterapi eği
timimi aldığımda NLP de öğretiliyordu. Çünkü NLP ve hipno
terapi birbirinden ayrılmaz bir bütün.

NLP bütünsel bir yaklaşıma sahip. M ikro detaylarla uğraşan
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holistik bir farkındalık yöntemi. Yeterliliği geliştirmeye odaklı. 
M odellemeyle hem bilinci hem bilinçaltını etkin bir duyarlıkla 
kullanmaya yönelik. Pratik. Dili yüksek kapasitede kullanan, zi
hinsel sürece odaklanan ve hızlı sonuç alan bir teknik. Çözüm 
lerde etik ve saygı temel alınıyor.

N L P’nin içinde yeni hiçbir şey yok. Tüm  bilgiler yaşamı, in
sanı dikkatle gözlem leyerek elde edilmiş.

Başarı ve başarısızlığın, sağlığın ve hastalığın kader olm adı
ğını bize anlatmaya çalışan yaşamın dilidir NLP.

NLP için yaşamın değişik hallerinin zihin laboratuarındaki 
formülasyonu da diyebiliriz. Formülü bilen ve kullanan yaşam 
piyangosunda mutluluk ve başarıya hak kazanıyor. Bu kadar ba
sit. Bazı insanlar formülü kendiliğinden uyguluyor, formülün ne 
olduğunu bilmeden. Zaten NLP de bu tür insanları modelleme 
ile ortaya çıkan bir sistem.

NLP gülü yaratmıyor. Ama herkesin gül tohumuna sahip ol
duğu gerçeğini biliyor. Hangi hallerin gülün en sağlıklı açması
nı sağlayan koşullar olduğunu tespit ediyor. Gül yetiştirmek is
teyenlerin harikulade bulduğu, gül yetiştirmek istediği halde de
vedikeni yetiştiren kişilerin ise kullanmadığı bir kılavuz.

N L P’nin derinliklerine indiğinizde her türlü kaynakla bağ
lantılı olduğunu da keşfedersiniz. Bedenle, duyguyla, zihinle ve 
ruhla.

Gelişkin ülkelerde bir terapi yöntemi olarak başlayan NLP, 
daha sonra halk tarafından keşfedilmiştir. İş dünyasına girişi, eği
time katılan bireylerin N L P’nin yararlarını görüp kendi iş yerle
rine taşımasıyla olmuştur. Ordu, devlet katlarına ise daha sonra 
ulaşmıştır. Üçüncü dünya ülkelerinde önce devlet mensuplarının, 
ordunun, polisin, istihbaratın aldığı bir eğitim olmuştur. İş dün
yası daha sonra keşfetmiştir. Sağlık kesimi iş dünyasını takip et
miş ve son olarak da halk N L P’ye ilgi göstermeye başlamıştır.
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NLP manipülasyon aracına kolaylıkla dönüşebilir. Ateşin 
hem pişirmeye, hem yakmaya hizmet ettiği gibi.

NLP son dönemlerde bütünselliğinden, ruhsallığından arın
dırılarak salt teknoloji olarak sunulduğu için böyle bir tehlike 
vardır. Ayakta kalması doğallığını yitirmemesine bağlıdır. NLP 
sadece bilgilerin aktarılmasından ibaret kalır, zihinsel boyuttan 
öteye geçemezse ruhunu kaybeder.

NLP ile nasıl daha fazla satış yapılır?
NLP ile nasıl özdeğişim yaratılır?
NLP ile nasıl spesifik başarı elde edilir?
NLP ile nasıl kendin olunur?
İnsanların çoğu birinci ve üçüncü soruların yanıtını daha il

ginç buluyor. İkinci ve dördüncü soruların yanıtının onlara iste
diklerinin daha da fazlasını sunacağını bilmeden.

Çağımız hap dünyası, şimdiyi kurtar dünyası.
Bu benim yazdığım ilk NLP kitabım. Günümüzdeki NLP öğ

retilerinin temel bilgilerini sunmadan bir ilk kitap yaz lam aya
cağının farkındayım. NLP bilgeliğinin kitap aracılığıyla aktarı- 
lamayacağımn da zorluğunu yaşıyorum. Çoğu eğitmenin yaşa
dığı gibi. Kitap bilgiyi aktarabilir sadece. Bilgelik özneldir. 
Teoriyi bilerek bilgili oluruz, pratik ise bize bilgelik kazandırır.

NLP bütünsel açıdan bakarak detaylara odaklanır. Budur gü
nümüz dünyasında eksik olan. Sadece detaylar var. Bütünsellik 
gözden kaçmış durumda.

N L P’nin iş dünyasında, aktivite dünyasında kullanımına da
ir birçok kitap var. Bu kitapların hepsi yararlı. Her birinden öğ
reneceğiniz çok şey var. Aslında N L P’nin özünü kavradığınızda 
onu yaşamınızın her alanında kullanabilirsiniz.

Bu konudaki ilk kitabımı yazarken nöro-linguistik program 
lamanın yaygın bilinen A B C ’sine değinmeye kendimi zorunlu 
hissettim, içimden daha derine dalmak gelse de. Ama Temel 
NLP eğitimi alınmadan ileri seviye eğitim bilgileri anlaşılamaz. 
ABC bilinmeden XYZ anlaşılamayacağı gibi.
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10. sayfadaki Temel NLP şemasına baktığımızda temelinde 
uyum ve esnekliğin olduğunu görüyoruz. Sütunları ise Kalibras- 
yon ve Meta Model oluşturuyor. Bu nedenle kitapta öncelikle 
uyum ve esneklik yani temel, sonra sütunlar anlatılıyor.

Anlatımı bölmemesi için bazı temel egzersizler kitabın son 
bölümünde yer aldı. Hem bir arada olması, hem de kolaylıkla 
bulmak açısından. Egzersizleri kitaptan okuyarak uygulamanın 
zorluğunu biliyorum. Bu nedenle eğer ihtiyaç duyarsanız sizler 
için hazırladığım NLP kasetlerini dinleyerek egzersizleri uygu
layabilirsiniz. Evde, işte, her yerde.

Kitabın sonuna koyduğum Türkiye’de çıkmış NLP ile ilgili 
kitapların listesinden yararlanacağınızı umuyorum. Tabii göz
den kaçırdığım ya da bilmediğim başka kitaplar da olabilir.

Sevgi ve enerjiyle dolu kalın.

Nil Gün 
Haziran 2001, İstanbul

14



GİRİŞ 
NLP NEDİR?

Her insan içinde var olan potansiyeli, yetenekleri, gücü kul
lanabilme şansma(!) erişmek ister, en azından erişmek istediği
ni söyler -parmağını oynatmak için çaba göstermese de. Kişinin 
NLP denilen büyülü yöntemi öğrenmesi ve uygulaması ise ya
şamını şans ve tesadüflere bırakmak yerine, kendi istediği bi
çimde yaratma ve inşa etmeyi seçmesi yani kendi yaşamının so
rumluluğunu üstlenmesi anlamına gelir.

Neuro-Linguistic Programming sözcüklerinin baş harfleriyle 
anılan NLP’yi Duyu-Dil Programlaması olarak çevirebiliriz.

NLP hem bilimdir, hem sanattır.
NLP bilimdir. Bilim nesnel deneyimlerin sistematik doğasını 

inceler. NLP öznel deneyimlerin sistematik doğasını inceler. 
Her birimiz özgün bireyler olsak da, iç dünyamızda olup biten
lerin dış dünyamıza yansımaları farklı farklı olsa da, içsel oluşu
mun basamakları harika bir sistemin işleyişiyle gerçekleşir. Tıp
kı, hiçbirimizin diğeriyle tıpa tıp aynı olmamasına rağmen, he
pimizin anne rahmine düştüğümüzden itibaren, doğana kadar 
aynı oluşum sürecinden geçmemiz gibi.

NLP sanattır. Sanat insanın yeteneklerini ve yaratıcılığını 
kullanarak, iç dünyasının renklerini, müziğini, duygularını en
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estetik bir sunuşla ifade etme ve başkalarına aktarabilme gücü
dür. NLP, insanın “kendisinin en iyi versiyonu olabilme” sanatı
dır -içsel ve dışsal başarının uyumlu ve dengeli bir biçimde ifa
de bulduğu bir yaşam sanatı.

Düşünce, duygu ve davranışlarımız birlikte çalışarak yaşam 
deneyimlerimizi yaratır. Çoğu zaman bu deneyimleri bilinçsizce 
yaratırız. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış 
duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri 
doğal olarak bilinçsizce olur. Durmuş saatin bile günde iki kez 
doğruyu gösterdiğini düşünürsek, bilinçsizce sürülen bir yaşam
da arada bir şans ya da tesadüf dediğimiz “doğrular” yüzümüzü 
güldürür. Geri kalan zamanlarda hayatın bizim istediğimiz şekil
de seyretmemesinin nedenini şanssızlık, talihsizlik ya da kader 
olarak açıklamaya eğilimliyizdir.

Biyoloji, dil bilimi ve bilgi temeline dayalı, kendine özgü ku
ramları olan beyin/zihin faaliyeti bilimi ve bilinçli deneyim ya
ratm a sanatı olan NLP, yaşamımızdaki “şanslı” anları “tesad ü f’ 
olamayacak kadar sıklıkta yaratmamızı sağlar.

NLP robotlaşan düşüncelere esneklik getirir. Bir fırtınada es
nek bir cisim  mi, katı bir cisim mi daha çabuk kırılır? Bir ağaç, 
rüzgarın yönüne doğru eğilerek gösterdiği uyum ve esneklik so
nucu, fırtına dindikten sonra yine dimdik ayakta kalır. Ya bina
ların camlarına ne olur?

NLP dondurulmuş ya da bastırılm ış duygulara akışkanlık 
kazandırır. Böylece içim izde kaskatı bir halde durup bize zarar 
veren duygulan akıtarak yerini bize haz veren duygularla dol
durabiliriz. Örneğin; değişik korkularım ızın bizi tıkadığı, adım 
atmamızı engellediği anlar olmasaydı acaba yaşamım ız nasıl 
seyrederdi?

Sadece reddedilme korkusundan bile nice aşkları, nice işleri 
sırf inisiyatif alamadığımız için kaybettiğimizi düşünürsek zara
rın boyutlarını bir derece olsun anlayabiliriz.
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NLP, otomatik davranışlarımızla yarattığımız olumsuz ya
şam deneyimlerini otomatik tepkilerle tekrarlama kısır döngüsü
ne son vermemizi sağlar. Bu -otomatik- davranışların en zarar 
verici olanları, çeşitli fobilerimiz ve obsesif-kompulsif davranış
larım ız/ bağımlılıklarımızdır.

İnsanlar alkol, sigara gibi bağımlılıklardan, temizlik hastalı
ğı, panik atak gibi hayatı zindana çeviren sorunlardan kurtulmak 
için uzun süreli tedaviler görüyor. Çoğu kez de iyileşmedikleri 
gibi kullandıkları ilaçların bağımlısı oluyor. NLP yöntemleri ile 
böyleşine devasa sorunlar 10-30 dakika gibi kısa sürelerde çö
zümlenebiliyor. İnanılması zor ama gerçek. Bu kitapta yıllarca 
sorunları ile ilgili tedavi gördükleri halde sorunlarını yenem e
miş ve çaresizliğin ve umutsuzluğun batağına saplanmış kişile
rin, son umutla aldıkları NLP eğitimi sonucunda yaşadıkları de
ğişimin öykülerinden bazılarına da tanık olacaksınız. NLP yön
temleri tıbbi teşhis ve tedaviyi içermez. Bu yöntemlere uygula
malı eğitim de diyebilirsiniz. Terapi denilen şey aslında kişinin 
yaşantısıyla derin ilişki kurabilmeyi öğrenme becerisidir.
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insan kurallara sığmaz!




