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Havailerini “kendi gûcü’yle ger
çekleştirebileceğine inanan insan şevkli
dir, inançlıdır ve yaşama sevinci vardır. 
Unutmayın ki, “Kişinin gelecekteki u- 
mudu, onun şimdiki gücünün kaynağı
dır.”

“Geliştiren Kitaplar Dizisi”, okuyu
cuya, doğuştan hakkı olan umudunu, 
şevkini, yaşama sevincini ve bunlan elde 
edebilecek gücünü hatırlatmayı amaç
lamaktadır. Hayallerinden kendini ayı
ran cam bölmeyi kaldıracak güç her in
sanda vardır. Yeter ki insan, kendi iç 
dünyasının muhteşemliği ve onun sınır
sız gücü ile tanışsın, onunla “merha
balaşsın”.

“Geliştiren Kitaplar Dizisi” bu “mer
habalaşma” olanağını size vermeyi amaç
lamakladır.
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D avid I I I  İç in

Aliı yaşındaki oğlumuz David, anaokulunu 
bitirdiğinde kendini büyümüş hissediyordu. Ona 
gelecekte ne olmak istediğini sordum. Davey bir an  
için bana dikkatle bana baktı ve sonra cevapladı: 
“Baba, ben profesör olmak istiyorum."

“Bir profesör? Ne profesörü?” diye sordum.

“Şey, baba, ” diye karşılık verdi, “sanırım  
M utluluk Profesörü olmak istiyorum. ”

M utluluğun Profesörü! Oldukça harika 
bir emel, siz de öyle düşünmüyor musunuz?

O halde bu kitap, D avid’e, büyük hedefi o- 
lan güzel çocuğa ve onun annesine adanmış
tır.



ONSOZ

N eden bu büyük kitap? Neden “Büyük Düşünmenin Büyü
sü ”nün geniş çaplı bir tartışması? Bu yıl on iki bin kitap basıla
cak. Neden bir tane daha?

Size daha önce yaşadığım küçük bir olayı anlatmama izin 
verin. Birkaç yıl önce son derece etkileyici bir satış toplantısına 
tanık oldum. Şirketin pazarlama bölüm ünden sorum lu genel 
m üdür yardımcısı müthiş heyecanlıydı. Toplananın  sonunda 
katılanların bir mesaj almasını istiyordu. Sahnede, yanında or
ganizasyonun önde gelen satış temsilcisi vardı. Sıradan görünüş
lü biriydi ama geçen yıl diğer temsilcilerin ortalama kazancı
12.000 dolarken o, 50.000 dolar kazanmışa.

Yönetici gruba meydan okurcasına seslendi: Harry’ye iyice 
bakmanızı istiyorum. Ona bakın. Harry’de olup da sizde olma
yan şey nedir? Karry ortalam anın beş katını kazandı o halde beş 
kere daha mı akıllı? Hayır, bizim personel tesüerimize göre de
ğil. Kontrol ettim. Testler Harry’nin ortalamanın biraz üstünde 
olduğunu gösteriyor.



Mil Büyük Düşünmenin Büyüsü

“Peki arkadaşlar, H any  sizden beş kat daha mı fazla çalışü? 
Hayır, raporlarımıza göre bu da değil. Aslında pek çocuğunuz
dan daha fazla izin kullanmış.

“H arıy’nin bölgesi daha mı iyiydi? Yine, hayır dem ek zorun
dayım. Müşterilerin ortalaması hem en hem en aynı. H arry’n in  
eğitimi mi daha iyiydi? Sağlığı mı? Yine hayır. Harry herhangi 
bir kişinin olabileceği kadar ortalama birisidir. Bir şey hariç.”

“Harry ile diğerleriniz arasındaki fark,” dedi genel m üdür 
yardımcısı, “beş kere daha büyük düşünmesi.”

Daha sonra yönetici, başarının kişinin beyninin büyüklüğüy
le değil, düşüncelerinin büyüklüğüyle belirlendiğini söyleyerek ko
nuşmasını sürdürdü.

Bu ilgi uyandırıcı bir düşünceydi. Ve içimde yer etti. Göz
lemlerimi sürdürdükçe, daha çok insanla konuştukça, gerçekte 
başarının gerisinde ne yatuğı daha da netleşiyordu. Geçmişte 
yaşanmış olaylarla ispat ettik ki, banka hesaplarının büyüklüğü, 
m utluluk hesaplarının büyüklüğü, kişinin genel tatmin olma 
hesabının büyüklüğü, kişinin düşüncesinin büyüklüğüne bağlıdır. 
Büyük düşünmede bir büyü vardır.

“Eğer “Büyük Düşünme” bu kadar çok şeyi yapıyorsa, neden  
herkes büyük düşünmüyor?” Bu soru bana birçok kere soruldu. 
İnanıyorum ki cevap şu: Hepimiz çevremizde farkında olduğu
m uz ve olmadığımız birçok düşüncenin ürünüyüz. Bu düşünce
le rin  çoğu da küçüktür, büyük değil. Çevreniz sizi “ikinci Sınıf 
SokağTna sürüklemeye, çekmeye çalışmaktadır. Hem en h e r gün 
şu sözle karşılaşırsınız: “Ortalıkta çok fazla şef, çok az kızılderili 
var. Bir başka deyişle, lider olmanızı sağlayacak fırsatlar artık 
yok, şeflik konusunda fazlalık var, o nedenle küçük bir adam 
olmakla yetinmeye çalışın,”

Fakat bu “çok fada şef” fikri gerçekle bağdaşmamakta. Hangi 
meslekte olursa olsun önde gelen kişiler bana dedikleri şeyi size de 
söyleyeceklerdir: Sorun aslında gereğinden çok fazla kızıiderili ol
ması, ama buna karşılık neredeyse yeterli şefin olmamasıdır.



Önsöz ix

Bu küçük ve dar kafalı çevre başka şeyler de söyler. Size 
“H er şey olacağına varır” veya “Kaderiniz sizin kontrolünüzün 
dışındadır” veya “Kaderiniz tamamiyle başka şeylerin kontrolü 
altındadır” der. O nedenle o düşleri, daha güzel evi, çocukları 
özel kolejlere göndermeyi unutun. Kaderinize boyun eğin. Yatın 
ve ölmeyi bekleyin.

Şu cümleyi duymayan var mı? “Başarı, karşılığında ödenecek 
bedele değmez.” Sanki zirveye ulaşmak için ruhunu, aile hayatı
nı, bilincini, değerlerini satmak gerekiyormuş gibi Ama gerçek
te başarı, karşılıklı olarak bir bedel istemez. İleri aulan her adım 
bir bölüm ünü zaten öder

Bu çevre yine bize hayattaki zirve noktalara ulaşmak için çok 
fazla rekabet olduğunu söyler. Peki, gerçekten rekabet var mı? 
Bir işe alma yöneticisinin bana dediğine göre, yılda 10.000 dolar 
ödedikleri işler için başvuranların sayısı y'iida 50.000 dolar öde
dikleri işler için başvuranlardan 50 ile 250 kere daha fazlaymış. 
Bu dem ektir ki İkinci Smıf Sokağı ndaki işler için olan rekabet, 
Birinci Sınıf Caddesi’ndekine oranla en az 50 mislidir.

Büyük Düşünmenin Büyüsünü  destekleyen temel kural ve 
kavramlar en yüksek soyağaçlarmdan gelmektedir: Yeryüzünde 
yaşamış en güzel ve en büyük düşünen bilgelerden. “Kişi kalbin
de düşündüğü gibidir” diye yazan Davud Pevgamber gibi bilge
lerden. “Büyük insanlar dünyayı düşüncelerin yönettiğini gören
lerdir” diyen Emerson, Kavtp Cennet kitabında- “Akıl kendine ait 
bir yerdir ve orada cehennem i cennct veya cenneti cehennem  
yapabilir” diye yazan Milton. “iyi veya kötü bir şey yoktur, sadece 
düşünce onu öyle yapar” diye gözlemde bulunan Shakespeare 
gibi şaşılacak derecede zeki bilgelerden.

Peki bunun kanıfı nedir? Usta düşünürlerin haklı olduğunu 
nasıl biliyoruz? Yerinde sorular. Kanıtı başarıyı, üstesinden gel
meyi, m utluluğu yakalamayı beceren seçkin insanların yaşamla
rında bulabiliriz. Onların yaşamları büyük düşünm enin büyüsü
nün ifadesidir.



xii Büyük Düşünmenin Büyüsü

• Sadece bilgi depolamak için değil, düşünm ek için aklı kul
lanmak

« Zekâ mazeretlerini iyileştirmek için üç kolay yolda usta olmak
• Yaş problem inin üstesinden gelmek; çok genç veya çok yaşlı 

olmamak
• Şans mazeretlerini kuşatmak ve kendine iyi şansları çekmek
• Korkuyu iyileştirmek ve güveni inşa etmek için aktif olma 

tekniğini kullanmak
• Güven deponuzu artırmak için belleğinizi yönetmek
• “Oteki-insanlar" korkunuzu yenmek
• Kendi vicdanını tatmin ederek kendine güveninizi arttırmak
• Güvenle hareket ederek güvenle düşünmek
• Güveni oluşturmak ve korkuyu yakmak için beş olum lu adımı 

öğrenm ek
• Başarının, sizin düşünme kapasitenizle ölçüldüğünü keşfetmek
• Gerçek ölçünüzü belirlemek ve sahip olduğunuz avantajları 

öğrenm ek
• Gerçekte olduğunuz kadar büyük düşünmek
• D ört kesin adım ile büyük düşünenlerin kelime hâzinesine 

sahip olmak
• Gelecekte ne yapılabileceğini göz önüne getirerek büyük 

düşünm ek
• Nesnelere, insanlara ve kendine değer katmak
• “Büyük Düşünme” bakışını elde etmek
• Önemsiz ayrıntıları aşarak düşünmek ve önemli olana kon

santre olmak
• Kendini test etmek, kendi düşüncenizin ne kadar büyük ol

duğunu öğrenm ek
• İşleri yapmada yeni ve daha iri yollar bulmak için yaratıcı 

düşünceyi kullanmak
• Yapılabileceğine inanarak yaratıcı gücü geliştirmek
• Geleneksel düşünceyle mücadele etmek
• Yaratıcı gücü hayata geçirerek daha çok ve daha iyi yapmak
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• Kulakları ve zihni açarak yaratıcılığı güçlendi nek için üç 
anahtarı kullanmak

• Düşünceyi genişletmek ve zihni gayrete getirmek
• Fikirlerden yararlanmak ve onları geliştirmek
• Önemli görünmek
• işinizin önemli olduğunu düşünerek önemli olmak
• Kendinize özgü “Kendi Kendini Satma” reklamını oluştur

mak
« Düşüncenizi terfi ettirmek, önemli insanlar gibi düşünm ek
• Çevrenin size yardımcı olmasını sağlamak
• Küçük insanların sizi geri sürüklem esinden korunm ak
• İş ortam ını yönetmek
• Boş zamanlarda bol bol psikolojik güneş banvosu yapmak
• Olumsuz düşünce zehirini çevrenizden uzakn nırm ak
• Yaptığınız her şeyde birinci sınıf olmak
• İstediğinizi başarmanızda yardımcı olacak tavırlar geliştirmek
• Canlı olmak, coşkulu olmak
• Gerçek şevkin gücünü geliştirmek
• “Sen önem lisin” tavrını geliştirmek
• “Ö nce hizmet” tavrını elde ederek daha başarılı olmak
• Diğer insanlara karşı doğru düşünceler besleyerek onların 

desteğini kazanmak
• Kendini kaldıracak kadar hafif hale geürerek daha çok sevi- 

lebilen birisi olmak
• Arkadaşlıklar kurmada girişken olmak
• İnsanlar hakkında sadece güzel şeyler düşünm e tekniğinde 

uzmanlaşmak
• Bol sohbet yapmada pratik yaparak arkadaş i  .mak
• Kaybettiğinizde veya bir engelle karşılaştığınızda bile büyük 

düşünm ek
• Aktif olma alışkanlığı elde etmek
• Düşüncelerinizle ilgili olarak birşeyler yapmak için aklınızı 

toparlamak



xiv Büyük Düşünmenin Büyüsü

•  Korkuyu tedavi etmek ve güven kazanmak için faaliyette bu
lunmak

® Zihin eyleminin gizini keşfetmek
•  ŞİMDİ’nin büyüsünden yararlanmak
•  Sesini yükseltme alışkanlığı kazanmak
•  Girişimciliği geliştirmek
•  Kaybetmenin zihnin bir durum undan başka bir şey olm adı

ğım keşfetmek
•  H er engelden bir şey kazanmak
• Kendini yapıcı olarak eleştirme gücünü kullanmak
• Sebat ve denemeyle olum lu sonuçlar elde etmek
•  H er durumla ilgili iyi bir yan bularak cesaretinizin kırılması

nı önlemek
• Hayatta nereye gideceğinizle ilgili net bir çözüm bulmak
• Bir plan kullanarak on yıllık amacınızı belirlemek 
o Başarıyı öldüren beş silahtan kaçınmak
« Kesin hedefler belirleyerek eneıjiyi çoğaltmak
• İşleri yapmanızda size yardımcı olacak hedefler belirlem ek 

ve daha uzun yaşamak
• Hedeflerinize otuz günlük geliştirme kılavuzu ile ulaşmak 
ı Gelecekteki kâr için kendine yatırım yapmak
ı Liderliğin dört kuralını öğrenmek
' Etkilemek istediğiniz insanlarla fikir alış verişinde bulunm a 

gücünü geliştirmek
“İnsan olmak” yaklaşımını kendi lehinize çevirebilmek 
İlerlemeyi düşünmek, ilerlemeye inanmak, ilerlem ek üzere 
öne atılmak
İlerlemeyi düşünen biri olup olmadığınızı öğrenm ek için
kendinizi test etmek
Nitelikli düşünm e gücüne ulaşmak
Büyük düşünmenin büyüsünü yaşamın en önem li zamanla
rında kullanmak



BÜYÜK DÜŞÜNMENİN 
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BAŞARABİLECEĞİNE İNANIRSAN 
BAŞARIRSIN

1

Başan, bir sürü harika ve olumltı şeyi ifade eder. Başarı kişi
sel refah demektir; güzel bir ev, tatiller, sevahat, yeni şeyler, 
maddi güvence, çocuklara her şeyin en iyisini sağlamak gibi. Ba
şan; takdir edilmek, liderlik, iş ve sosyal hayatınızdaki insanlar ta
rafından sayılmak demektir. Başan özgür olmak demektir: Endi
şelerden, korkulardan, hüsrandan, başansızlıktan kurtulup öz
gür olmak. Başan kişisel saygı demektir, hayatta sürekli olarak 
daha çok gerçek mutluluk ve doyum bulmak, hayatı size bağlı o- 
laniat' için daha çok şey yapmak demektir.

Boşan kazanmak demektir.

H er insan başan ister. Herkes bu hayatın kendilerine ve
rebileceğinin en iyisini ister. Kimse sürünmekten hoşlanmaz, 
sıradan bir hayat sürdürm ek istemez. Kimse ikinci sınıflık 
duygusunu hissetmek ve bu şekilde devam elmeye zorlanmak 
istemez.



4 Büyük Düşünmenin Büyüsü

inanın , gerçekten inanın, 
bir dağı yerinden oynatabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. 
Pek çok insan bir dağ. yerinden oyrıatabileceğhıe inanmaz. 

Bu nedenle pek çok insan bunu denemez.

Çeşitli vesilelerle bililerinin şöyle dediğini duymuşsunuzdur: 
“Dağa sadece ‘Dağ, yerinden oyna’ demekle dağı yerinden oyna- 
tabileceğine inanmak çok saçma. Bu olanaksız bir şey.”

Böyle düşünen insanlar inançla arzu etmeyi karıştırıyor
lar. Evet doğru, arzu etmekle bir dağı oynatamazsmız ve»a ken
dinizi bir üst düzey yönetici ofisinde bulamazsınız. Arzu et
mekle beş tane yatak odası, üç tane banyosu olan bir eve veya 
yüksek bir gelire sahip olamazsınız. Arzu etmekle kendinizi 
liderlik pozisyonunda da bulamazsınız.

inanm ak ile bir d a ğ  ■serinden oynatabilirsiniz.
Başarabileceğinize inanarak başarıyı elde edebilirsiniz.

inanm anın  gücündedüyüsel veya 
mistik bir anlam yoktur.

İnanm ak şu şekilde çalışır. İnanmak, “Kesiniikle-Yapabi- 
leceğimden-Eminim” tavrı, yapmak için gerekli olan güç, be
ceri ve enerjiyi üretir. “Bunu-yapabilirim”e inandığınızda “bu- 
nonf-yâpıhr” gelişmeye başlar.

H er gün tüm ülkede genç insanlar yeni işlerde çalışmaya 
başlıyorlar. Hepsi de bir gün onları zirveye götürecek başarıya 
ulaşmayı arzu ediyor. Ama bu genç insanların büyük çoğunluğu 
onları merdivenin üst basamaklarına ulaştıracak inanca sahip 
değil. Dolayısıyla zirveye ulaşamazlar. Yükseğe tırm anm anın 
imkânsız olduğuna inanarak, onları en yükseklere gömrecek 
adımları keşfedemezler. O nların bu davranışları ortalam a bir 
insanın davranışı halini, almaktadır.



Başarabileceğine İnanırsan Başarırsın 5

Fakat bu genç insanların küçük bir kısmı başaracaklarına 
gerçekten inanırlar. İşlerine “Ben-zirveye-gidiyorum” tavrıyla 
yaklaşır ve bu inançla zirveye ulaşırlar. Başaracaklarına inana
rak -ki bu imkânsız değildir- bu çocuklar olgun yöneticilerin 
davranışlarını gözlemler ve incelerler. Başarılı insanların 
problem lere nasıl yaklaştıkları ve nasıl karar aldıklarını öğre
nirler. Başarılı insanların tavırlarını gözlerler.

“Bu-nasıl-yapıhr” daima yapabileceğine 
inanan kişilerin kapısını çalar.

Tanıdığım genç bir bayan iki yıl önce mobil evler satmak 
üzere bir satış firması kurmaya karar vermişti. Birçok kişi ona 
böyle bir şey yapmamasını, çünkü yapamayacağını tavsiye etti. 
Birikmiş parası 3.000 doların altındaydı ve bu tip bir yatırım 
için gereken sermayenin bundan kat kat fazla olduğu yolun
da uyarılar almıştı. Ayrıca ona, “Bak, ne kadar rekabetçi bir 
ortam ” diye tavsiyede bulunanlar da oldu. Bunun yanı sıra “İ- 
şi yönetmeyi bir kenara bırak, mobil ev satma konusunda ne 
gibi bir pratik tecrüben var ki?” diye sordular akıl verenler.

Fakat genç bayanın içinde inanç ve başarma yeteneği 
vardı. Çabucak sermayesinin yetersiz kaldığını, çok fazla raki
binin olduğunu ve yeterince tecrübesinin olmadığını kabul 
etti. “Ama,” dedi “topladığım tüm veriler gösteriyor ki mobil 
ev endüstrisi yakında çok genişleyecek. Bunun da ötesinde, 
rakiplerimi inceledim. Biliyorum ki treyler satışını bu şehir
deki herkesten daha iyi yapabilirim. Bazı hatalar yapabilirim, 
ama hızla zirvedeki yerimi alacağım.”

Ve aldı da. Sermaye bulmada küçük bir problem yaşadı. O  
nun bu işte başarılı olabileceği yönündeki mutlak ve sorgulana- 
maz inancı iki yatırımcının ona güven duymasını sağladı: Bütün 
bir inançla silahlanmış olarak imkânsızı başardı. Bir treyler üreti
cisinden sınırlı da olsa peşinatsız mallar aldı. Geçen yıl 1.000.000 
doların üstünde değere sahip treyler sattı. “Gelecek yıl ekosunun
2.000.000 doların üstünde olmasını beklediğini” söylüyor.


