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Beynin gücünün sınırlarını araştıran bilim insanları  ve NLP kuramının kaşifi Richard 
Bandler dünyayı nasıl algıladığımız üzerinde epey kafa yormuşlar. “Algı Penceresi” 
de diyebileceğimiz Meta Programlar teknik bir terim gibi dursa da insanı ve 
davranışını anlamamızda önemli birer rehber. Günlük hayatta ya da iş ortamında 
çevremizdeki kişileri anlamamızı kolaylaştıran, temel olarak 30-40 meta program 
belirlenmekle birlikte aslında çok daha fazla olduğu da söyleniyor. Neymiş bu 
beynimizin algı kodları bakalım: 
 
Yaklaşan ya da Uzaklaşan: 
Yaklaşan kişi “Ne İstediğini” belirtir ve buna yönelik davranır, mesela akşam bir grup 
arkadaş sinemaya gidilecek, o “Budapeşte Oteli” filmine gidelim der. Uzaklaşan ise, 
“Korku filmi olmasın da diğerleri uyar bana”. Buradan anlaşıldığı gibi Uzaklaşan  “Ne 
İsteMEdiğini”  hayatının merkezine koyar. O esmerleri sevmez, deniz tatili değil, 
macera tatili sever, deniz kenarına gidip kuma serilenleri eleştirir. Bu ikinci gruptaki 
kişiler daha çok söylenmek, şikayet etmek durumundadır, bu sebeple de pek 
harekete geçmezler. 
 

Seçenekçi ya da Prosedürel: 
Prosedürel paradigması olan kişi gereklilikler ile motive olur,    daha önce denenmiş 
ve sonucunda ne olacağından emin olduğu, kanıtlanmış yöntemleri kullanır. Yani 
biraz garanticidir ve yeniliklerle uğraşmayı da tercih eder.    Bu kişiler daha çok 
dışarıdan gelen itici güçle şarj olur yani dışsal motivasyona önem verirler. Seçenekci 
kişiyi olasılıklar heyecanlandırır, zorluklar, engeller onu daha çok besler, eyleme 
geçirir. Bilinmeyeni merak eder, her konuda yeni bir yol arar. Yine tatilden örnek 
verecek olursak seçenek-seven Peru ‘ya gittiyse  Machu Picchu’ya çıkmadan 
dönmez, kuralcı ise Lima’nın şehir merkezinde dolanıp, kahve içmekten ve 
geleneksel yoldan ilerlemekten gayet hoşnuttur. 
  
İç Referanslı ya da Dış Referanslı: 
İç referanslı kişi yapacağı işler için aradığı motivasyonu, heyecanı kendi içinde bulur. 
Yani içten yanmalı da diyebiliriz. Çevreden- ailesi, yöneticisi, eşi, öğretmeni- gelecek  
direktif, övgü, takdir  değildir onu hedefe yönelten. Kendi öz değerlerine göre hareket 
eder, vizyonu vardır. Kendi iç kaynaklarına güvenir, karar verirken kendi 
deneyimlerine başvurur. Tabi ki çevresinden de fikir alır ancak seçim kriterleri kendi 
içinde nettir. 
  

Dış referanslı kişi tabir yerindeyse “diğerleri” için yaşar, “komşular ne der, aman eve 
geç dönme evladım” gibi.  Bu kişiler uyumludur, konsensusa önem verir, kanıt ve bilgi 
arar. Mevcut düzeni, kuralları fazla sorgulamaz ve devam ettirir. Dış çevreden 
gelecek onay ve görüş bu kişi için önemlidir. 
 

Büyük Resme Bakan ya da Detaycı 
Bu meta program ormana mı ağaca mı bakıyorsunuz? Sorusuna benzer. Genele 
bakan kişiler büyük resmi anlamaya çalışır, olaya, hayata geniş bir perspektiften 
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bakarlar ve bu da yön/ strateji  çizme  becerilerini artırır. Büyük resme bakan kişiler 
operasyonel işlerde sıkılır, kendilerini mutsuz hissederler.   Detaycılar küçük 
parçalara, birimlere, süreçlere bakar, bunları tek tek irdeler. Planlar ve atılacak 
adımlarla daha çok ilgilenirler. Bu kişiler problemi küçük parçalara bölerek 
halledebilirler. Büyük resme bakan ise günlük operasyondan ziyade daha çok işin 
gidişatı, önündeki riskler ve fırsatlar, orta/uzun vadede alınacak aksiyonlarla ilgilenir. 
  

Bu paradigmalar ya da algı pencereleri ağırlıkla doğuştan birlikte getirdiğimiz 
karakteristik özelliklerdir. İçinde yetiştiğimiz çevre ve yaptığımız meslek ya da iş alanı 
da paradigmaları nasıl kullandığımızı etkiler. Yıllar boyunca bir patron şirketince ya 
da devlet memurluğunda çalışmış birinden seçenekci yaklaşım göstermesiniz 
beklemek anlamsız olur. Ancak her şeye rağmen içeride uyuyan bir dev varsa, doğru 
ortamı bulduğunda mutlaka harekete geçecektir.  Kullandığımız paradigmaların 
farkında olmak özellikle iş alanı  seçerken işimize yarar. 
 


