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SIRRIN BAŞLADIĞI NOKTA

The Secret (Sır)’ın temeli olan Çekim Yasası ilk defa Amerika’da 1937’ 
de, çok başarılı 500 insan üzerinde yaptığı (ki bunların arasında Henry 
Ford, Thomas Edison gibi birçok tanınmış isim de dahildir) 25 yıllık bir 
araştırmanın sonucunda, tüm insanlığa yaymak amacıyla Napoleon Hill ta
rafından yazıldı. Dünyanın en çok satan kitaplarından olan bu eser, her bö
lümünde sırrın farklı detaylarını içermektedir. Sırrın detaylarını tüm kitabın 
içine yayan Napoleon Hill’i okuyarak milyonlarca insanın hayatı değişti. 
Tlte Secret1 dan Bob Proctor’un hayatını değiştiren ve 40 yıldır Çekim Yasa- 
sı’nı öğretmek için kullandığı bu kitabı anlayan ve uygulayabilen herkes 
tüm hayallerini gerçekleştirebilir. Sırdaki birçok öğretmenin ve dünyada 
birçok tanınmış ve başarılı kişinin başucu kitabı olan Di'qün ve Zengin OVu 
bir kez okumak kesinlikle yetmez...

Mucize bir birey ya da gnıbun "imkânsız" olduğuna inandığı bir he
defi düşünce, motivasyon ve eylem yoluyla başarmasıdır. Hedefler ve bu
na ulaşma yöntemleri evrensel yasalan, Tann’nın kanunlarını ve insan 
haklannı ihlal etmediği sürece, imkânsız hedeflere ulaşılması m ümkün
dür. Üstün başarıya sahip milyonlarca insanın hayatındaki en önemli 
günlerden biri Düşün ve Zengin OF/< okumaya başladıkları gündür. Siz 
de Düşün ve Zengin OPda mucizeler bulacaksınız." Clement Stone

ftü tatap bireylerin hayatını değiştirdiği kadar, iş dünyası için de bir 
dönüm noktası olmuştur. Günümüzde Çekim Yasası’nı birçok uluslarara



sı şirket özellikle satış ve pazarlama kadrolarının eğitimleri için kullan
maktadır. Amerika’nın en büyük emlak şirketleri, sigorta şirketleri son 50 
yıldaki büyümelerini yine bu sırra borçludurlar. Bob Proctor’un en büyük 

müşterileri Amerika’nın emlak ofisi devleridir ve B o t Vırçok uluslararası 
markaya bu konuda danışmanlık vermektedir. Düşün ve Zengin O /’daki 
başarı formülü ile bir şirket günümüzün rekabet dünyasında kendisini 
ciddi şekilde ayırt edebilir.

Çekim Yasası Hızla Yayılıyor

Çekim Yasası’yla artık dünyada milyonlarca insan tanıştı. Misafirliğe 
gittiğimiz bir ailenin kahvaltı sohbetinde dahi annenin çocuğuna "sınavı
nın kötü geçmesinden korkarsan, kötü geçer, o yüzden öyle düşünme" 
dediğine şahit olduğumda oldukça şaşırmıştım. Türkiye’de de oldukça 
hızlı bir şekilde benimsediğimiz bu yasayı aslında "Ne ekersen onu biçer
sin" atasözüyle eskilerin zaten anlamış olduğunu görüyoruz.

Tarih boyunca bir sır olarak dolaşan Çekim Yasası hayatımıza yep
yeni bir bakış açısı kazandırdı ve istediklerimize ulaşmak için tüm insanlı
ğa cesaret verdi. Siz de son dönemlerde sır ile ilgili olarak "inanılmaz bir 
şey bu, kesinlikle çalışıyor" cümlesini birçok kez duymuşsunuzdur. Öte 
yandan Bob Proctor’un Türkiye Danışmanı ve Çekim Yasası’nm Eğitme
ni ve Koçu olduğumdan beri birçok kişiden "biliyorum sır gerçek ama ne
den olmuyor o zaman istediklerim" sorusuyla veya "bazen çalışıyor bazen 
çalışmıyor bu sır" gibi yorumlarla da çok karşılaşıyorum. Çekim Yasası’nı, 
bu yasanın bilimsel, ruhsal, maddesel yönlerini ve altında yatan evrensel 
kanunları 1999’dan beri araştıran biri olarak size güzel bir haberim var: 
aradığınız cevaplar size geliyor. İhtiyacınız olan tüm bilgileri siz fark etse
niz de etmeseniz de kendinize yine bu sır aracılığıyla çekiyorsunuz. Tıpkı
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Sırrın  B a ş la d ığ ı  N o k ta

bu kitabı kendinize çektiğiniz ve hayatınızı değiştirmeyi seçtiğiniz gibi. 
Bu kitabı şu anda okuduğunuza göre yakın bir zaman önce sırrı nasıl ça
lıştıracağınız sorusunu sordunuz (veya hissederek düşündünüz) ve de ha
yatınızın belirli alanlarında daha iyi sonuçlar alabileceğinize inanıyorsu

nuz.
Daha çok para, daha huzurlu bir ilişki, daha mutlu bir hayat, yani 

tüm hayal ettiklerinize ve isteklerinize sahip olabilirsiniz, tabii formülü 
doğru şekilde uygulamak kaydıyla. Formülü doğru şekilde çalıştırabilmek 
içinde gerekli bilgileri almanız ve uygulamayla tecrübe etmeniz gerekir. 
Önemli olan bildikleriniz değil, YAPAbildiklerinizdir (ve yapabilecekle
riniz karşısında çok şaşıracaksınız). Sır ile ilgili işte eksik kalan en önemli 
öğe budur: büyük bir arzuyla istediğiniz hedeflerinize ulaşmak için planı
nızı uygulamaya koyma yeteneği, kısaca HAREKETE GEÇMEK. H are
kete geçmeden ne size gökten para yağacaktır ne de sınavdan hayal etti
ğiniz notu alırsınız. "Umut bir görevdir, bir lüks değil. Umut etmek hayal 
kurmak değil, hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Hayaller kuran ve bun
ları gerçekleştirmek için gerekli bedeli ödemeye gönüllü olan insanlar 
kutsanmıştır" diyen Clement Stone bunu çok açıkça ifade etmiştir. Bu ki
tabı okumakla harekete geçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum; zamanla sır
rın tüm yönleriyle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olacaksınız ve yapabildik
lerinizi hızla arttıracaksınız.

"Başarı son bir nokta değil, yolculuğun kendisidir. Hayalinizdeki ev
de oturduğunuzda, hayalinizdeki ilişkiyi yaşadığınızda veya 1 milyon do
lara sahip olduğunuzda kendinizi başarılı ya da mutlu hissetmeyeceksi
niz. Kendinizi bugün, şu anda başarılı ve mutlu hissettiğinizde istedikleri

niz olmaya ba^ljıyaC&kUl" ÜtT eğitimlerinde yine The Secrefûzn  James 

Arthur Ray. Yolculuğunuz boyunca size eşlik edecek bu kitabı Bob Proc

tor’un Türkiye Danışmanları - The KEY Başarı Akademisi olarak sizin
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için güncelledik. Sır ile ilgili size yardımcı olmak için birçok bilgi ve eği
tim getirdik. Bu bilgiyi alıp kullanmak isteyen herkesle yolumuzun bir 

yerlerde kesişeceğini biliyoruz.

Düşün ve Zengin Ol’u ya da diğer Çekim Yasası kaynaklarını kulla
narak hayatınızda yaptığınız tüm değişiklikleri bize yazın, hepimize ilham 
vermesi ve mutluluğun hepimize yayılması adına internet sayfamızda 
paylaşalım: basarihikayeleri@basariakademisi.com

The KEY Başarı Akademisi adına

Timur Tiryaki 
Bob Proctor’un Türkiye Danışmanı 

Çekim Yasası Eğitmeni ve Koçu

D ü ş ü n  v e  Z e n g in  O l
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YAZARIN ÖNSÖZÜ

Bu kitabın her bölümünde, uzun yıllar boyunca incelediğim, son de
rece zengin 500’den fazla insana servet getiren para kazanma sırrından 
bahsediliyor.

Bu sırra dikkatimi, çeyrek yüzyıldan daha uzun bir süre önce And- 
rew Carnegie çekmişti. Bu zeki, sevimli, yaşlı îskoçyalı adam ben henüz 
bir delikanlıyken umursamaz bir tavırla önüme atıvermişti bu sırrı. Sonra 
gözlerinde mutlu pırıltılarla arkasına yaslanmış ve bana söylediği şeyin 
anlamını kavrayacak yapıda bir zihnim olup olmadığını görmek için dik
katle beni izlemeye başlamıştı.

Fikri kavradığımı görünce, bu fikri dünyaya, söz konusu sır olmaksı
zın muhtemelen hayatlarını başarısız bir şekilde sürdürecek olan insanla
ra yaymak için, yirmi ya da daha fazla yıl boyunca kendimi hazırlamayı is
teyip istemediğimi sormuştu. İstediğimi söyledim ve Carnegie’nin işbirli- 
ğiyle sözümü tuttum.

Elinizdeki kitap bu sırrı içermektedir, hayatın hemen her adımında 
binlerce insan tarafından somut olarak teste tabi tutulan sırrı. Kendisine 
görkemli bir servet kazandıran sihirli formülün, başkalarının nasıl para 
kazandığını araştıracak zamanı olmayan insanlara sunulması Carne
gie’nin fikriydi ve insanların deneyimleri yardımıyla formülün sağlamlığı
nı sınayıp gösterebileceğimi umuyordu. Formülün okullarda ve üniversi
telerde okutulması gerektiğine inanıyordu ve onun fikrine göre, eğer bu 

foîMÛ \iygun Vır şekilde öğretilirse bütün eğitim sistemi öyle bir evrim
den geçecekti ki, okullarda geçirilen zaman yarıdan aza düşecekti.
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Sırrın Şaşırtıcı Gücünü Kanıtlayan 
Gerçek Hikâyeler

İnanç’la ilgili bölümde, genç bir adam tarafından kurulup yönetilen 

Birleşik Devletler Çelik Şirketi adındaki dev bir kuruluşun şaşırtıcı hikâ
yesini okuyacaksınız. Bu genç adam, Carnegie’nin formülünün lıazır olan 
herkes için işe yarayacağını kanıtlamıştı. Sırrın Charles M. Schwab tara
fından uygulanması, kendisine hem para hem de fırsat açısından büyük 
bir servet kazandırmıştı. Kabaca söylemek gerekirse, bu uygulama altı yüz 
milyon dolar değerindeydi.

Bu gerçekler -ki bunları Carnegie’yi tanıyan hemen hemen herkes 
bilir- ne istediğinizi bildiğiniz takdirde bu kitabı okumanın size neler geti
rebileceği hakkında iyi bir fikir vermektedir.

Bu sır, Carnegie tarafından planlandığı şekliyle, onu kişisel kazanç
ları için kullanan binlerce insana verilmiştir. Bazıları bununla bir servet 
kazanmıştır. Diğerleri bu sırrı evlerinde uyum yaratmak için başarılı bir 
şekilde kullanmıştır.

Cincinnati’li bir terzi olan Arthur Nash iflasın eşiğinde olan işini, for
mülü denemek için "kobay" olarak kullanmıştır. İşletme canlanmış ve sahip
lerine servet kazandırmıştır. Nash olmadan da şirketin başarısı hâlâ sürü
yor. Deney öylesine eşsizdi ki, gazeteler ve dergiler milyonlarca dolar değe
rindeki reklamın yerine geçecek tanıtımlarla bu deneyimi halka duyurdular.

Sır, Teksas, Dallas’taki Stuart Austin W ier’e kadar ulaşmıştı. O buna 
hazırdı; hem de o kadar hazırdı ki, mesleğini bırakıp hukuk okudu. Başa
rılı oldu mu? Bu hikâye de kitapta anlatılıyor.

LaSalle Üniversitesi adından başka bir özellik taşımıyorken üniversi
tenin reklam müdürü olarak çalışmaktaydım ve üniversitenin dekanı 
J. G. Chapline ile tanışma ayrıcalığına sahip oldum. J. G. Chapline sırrı o 
kadar etkin bir şekilde kullandı ki, LaSalle’i ülkenin en büyük üniversite

lerinden biri haline getirdi.
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Y azarın  O ıısöz ii

Burada sözünü ettiğim sırdan en az yüz defa bahsedildi bu kitapta. 
Ama sırra doğrudan bir isim verilmedi. Çünkü sırra açılan kapı hafifçe 
aralandığında, onu aramakta olan ve fark edip anlayan bireyler için böy- 
lesinin çok daha faydalı olduğu görüldü. Bu nedenle Carnegie sırrı böyle 
sessizce vermiş, özel bir ad söylememişti bana.

Eğer kullanmaya hazırsanız her bölümde en az bir kez varacaksınız 
bu sırrın farkına. Keşke hazır olup olmadığınızı nasıl anlayacağınızı size 
söylemeye izinli olsaydım, ama bu durumda sırrın farkına kendi kendini
ze vardığınızda elde edeceğiniz yarar azalacaktır.

Eğer cesaretinizin kırıldığı, ruhsal gücünüzü yok eden şeyi yenmede 
zorluk çektiğiniz olduysa, eğer bir şeyleri deneyip başaramadıysanız, eğer 
bir hastalık ya da fiziksel bir sıkıntı sizin için bir engel oluşturduysa, ken
di oğlumun gerçek keşif hikâyesi ve Carnegie formülünü kullanışı Kayıp 
Umutlar Çölü’nde aramakta olduğunuz vaha olabilir.

Bu sır, I. Dünya Savaşı sırasında Başkan Woodrow Wilson tarafın
dan geniş ölçüde kullanılmıştı. Savaşan her askere cepheye gitmeden ön
ce aldığı eğitime dikkatlice karıştırılmış olarak verildi bu sır.

Bu sırla ilgili garip olan bir şey, bunu bir kez elde edip kullananların 
kelimenin tam anlamıyla başarıya sürüklenmeleridir. Eğer bundan şüp
heniz varsa ikna olmak için daha önce kullananların adlarını incelemeni
zi ve kayıtlarına bakmanızı tavsiye ederim.

HİÇBİR BEDEL ÖDEMEDEN 
BİR ŞEY ELDE EDİLEMEZ!

Burada sözünü ettiğim sırra bir bedel ödenmeden sahip olunmaz, 
bedeli değerinden çok daha az olsa bile. Bilinçli olarak aramayanlar hiç
bir fiyata satın alamazlar bu Slîîl, Öytesinc verilemez, parayla satın alına
maz, çünkü iki kısım halinde bulunmaktadır. Birinci kısım bu sır için ha
zır olanlarda zaten bulunmaktadır.
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D ü ş ü n  v e  Z e n g in  O l

Sır onun için hazır olan herkeste aynı şekilde işe yaramaktadır. Eği
timin bununla hiçbir ilgisi yoktur. Ben doğmadan uzun süre önce sır Tho- 
mas A. Edison’a ulaşmıştı ve sadece üç ay okula gitmiş olan Edison bunu 

çok zekice kullanarak dünyanın en önûe gelen M K İtlm ilto l \)1I10İM|» 
tu.

Sır Edison’un iş ortağı olan Edwin C. Barnes’a ulaşmıştı. O da sırrı o 
kadar etkin bir şekilde kullanmıştı ki, o zamanlar yılda sadece 12.000 do
lar kazanıyor olmasına rağmen müthiş bir servet yapmış ve hâlâ genç bir 
adamken faal bir işten emekli olmuştu. Onun hikâyesini birinci bölümün 
başında bulacaksınız. Bu hikâye, zenginliğin sizin erişemeyeceğiniz bir 
yerde olmadığına, hâlâ ne istiyorsanız onu olabileceğinize, para, şöhret 
ve mutluluğun hazır olanlar ve bu nimeti ele geçirmeye kararlı olanlar ta
rafından elde edilebileceğine inanmanızı sağlayacaktır.

Bütün bunları nereden mi biliyorum? Kitabı bitirmeden bu sorunun 
cevabını anlamış olacaksınız. Bu cevabı ilk bölümde de anlayabilirsiniz, 
son sayfada da.

Carnegie’nin ricası üzerine kabul ettiğim yirmi yıllık görevi yerine 
getirirken yüzlerce iyi tanınmış adamı inceledim. Bu adamların çoğu bü
yük servetlerini Carnegie’nin sırrının yardımıyla elde ettiklerini itiraf edi
yorlar; bu kişilerin arasında şu isimler bulunuyor:

Henry Ford 
Theodoıe Roosevelt 
King Gillette 
Alexander Graham Bell 
Thomas A. Edison 
John D. Rockefeller 
William Wrigley 
John Wanamaker 

James J. Hill
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Y a za r ın  Ö n sö zü

Wilbur Wright 
William Jennings Bryan 
Woodrow Wilson 
William Howard Taft 
Clarence Darrow 
Elbert H. Gary

Bu isimlerin, mali ya da diğer alanlardaki başarıları Carnegie sırrını 
anlayıp uygulayanların hayatta yüksek yerlere ulaştıklarım kanıtlayan yüz
lerce başarı hikâyesinin sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Sırrı kul
lanmaya karar verip de seçtiği alanda kayda değer bir başarıya ulaşmayan 
hiç kimseyi tanımıyorum. Sır olmaksızın kendini ünlü, seçkin biri kılan ya 
da her türlü zenginliği elde eden birini de tanımıyorum. Bu iki gerçekten çı
kardığım sonuç, özgür irade için esas olan bilginin bir parçası olarak sırrın, 
"eğitim" yoluyla kazanılanlardan daha önemli olduğudur.

Okumaya devam ederken sözünü ettiğim sır sayfadan dışarı atlayıp 
göze çarpar şekilde karşınızda dikilecektir, tabii bunun için hazırsanız! 
Ortaya çıktığında onu tanıyacaksınız. İşareti ilk ya da son sayfada da alsa
nız, bir an için durun ve bu olay hayatınızdaki dönüm noktası olacağı için 
o am kutlayın.

Kitabı okumaya devam ederken onun hayal ürünü olmayıp gerçek
lerle uğraştığım, amacının hazır olanlara neyi nasıl yapacaklarım öğrene
cekleri büyük evrensel gerçeği aktarmak olduğunu da unutmayın! Hazır 
olanlar bir başlangıç yapmak için gerekli uyaranı da alacaklardır.

Son bir hazırlık sözü olarak, birinci bölüme başlamadan önce size 
Carnegie sırrının tanınmasına ilişkin bir ipucu verecek olan küçük bir 
tavsiyede bulunabilir miyim? Şöyle ki: Tüm başarıları, bütün kazanılmış 
zenginlikleri elde edenler her şeye bir fikirle başladılar! Eğer sır için hazırsa
nız sırrın yarısına sahipsiniz demektir; bu nedenle diğer yarısını da zihni-

UİâŞjtt ulaşmaz tanıyacaksınız.

NAPOLEON HILL, 1937
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BÖLÜM 1

DÜŞÜNCENİN GÜCÜ

"Düşünerek" Thomas A. Edison ile 
Ortak Olmanın Yolunu Bulan Adam

Gerçek anlamda "düşünceler maddedir", öyle ki kendilerini zenginli
ğe ya da diğer somut nesnelere dönüştürmek için amaç, kararlılık ve ateş
leyici bir arzu ile birleştiğinde düşünceler sanıldığından da kuvvetli mad
deler haline gelir.

Uzun yıllar önce Edwin C. Barnes, insanların gerçekten düşünerek 
zengin olabildiklerinin ne kadar doğru olduğunu keşfetmişti. Keşfi bir ke
rede gerçekleşmemişti. Büyük Edison’un iş ortağı olmak için yanıp tutu
şan bir arzuyla başlayıp yavaş yavaş artarak gelmişti bu keşif.

Barnes’m arzusunun en önemli özelliklerinden biri kesin olmasıydı. 
Edison’Zfl çalışmak istiyordu, Edison için değil. Bu arzusunu nasıl gerçeğe 
dönüştürdüğüyle ilgili hikâyeyi dikkatle inceleyin. O zaman insanları zen

ginliğe götüren prensipleri daha iyi anlayacaksınız.
Bu arzu veya düşünce zihninde ilk kez belirdiğinde bu konuda bir 

şey yapabilecek durumda değildi. Yolunda iki büyük zorluk vardı. Edi-
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son’u tanımıyordu ve New Jersey, Doğu Orange’a gitmek için tren bileti

ni ödeyebilecek parası yoktu.
Bu zorluklar birçok kişiyi bu arzu ve kararından caydırmaya yeterdi. 

Ama onunki sıradan bir arzu değildi!
Edison’un laboratuvarma gidip mucitle birlikte çalışmak istediğini 

bildirdi. Barnes’la yaptığı ilk görüşmeden yıllar sonra Edison şunları söy
ledi:

"Karşımda sıradan bir serseri gibi dikiliyordu, ama yüzündeki ifade 
peşinden gittiği şeyi elde etmeye kararlı olduğunu açıklıyordu. Bu adamla 
geçirdiğim yılların verdiği deneyimden sonra öğrendim ki, bir insan bir 
şeyi, bütün geleceğini tek bir tekerleğin dönüşüne bağlamaya hazır ola
cak kadar istiyorsa, onu elde edeceği kesindir. İstediği fırsatı verdim ona, 
çünkü başarana kadar direnmeyi kafasına koymuş olduğunu gördüm. Son
raki olaylar bunun bir hata olmadığını gösterdi."

Edison’un ofisinde çalışmasını sağlayan şey genç adamın görünüşü 
olamazdı, çünkü görünüşü kesinlikle onun aleyhineydi. Önemi olan, ne 
düşündüğüydü.

Barnes ilk görüşmede Edison’un ortaklığını kazanmadı. Önemsiz bir 
maaşla Edison’un ofisinde çalışma şansı elde etti.

Aylar geçti. Barnes’m kesin ana amaç olarak akima koyduğu hedefi 
kendisine yaklaştıracak hiçbir şey olmadı. Ama Barnes’m zihninde önem
li bir şey oluyordu. Edison’un iş ortağı olma arzusu sürekli olarak yoğun
laşıyordu.

Psikologlar doğru bir şekilde derler ki, "Bir insan bir şey için gerçekten 
hazırsa bu, görünüşüne de yansır." Barnes, Edison’la iş ortaklığına hazırdı; 
üstelik aradığı şeyi elde edene dek hazır olarak beklemeye kararlıydı.

Kendi kendine, "Ah, bunun yararı ne? Galiba kararımı değiştirip sa
tış elemanı olsam daha iyi olacak," demedi. Bunun yerine, "Buraya Edi
son’la birlikte çalışmaya geldim ve hayatımın sonuna kadar da sürse bunu
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