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DAHA İYİ BİR YOL ARAMAK
1

Sen varolan herşeysin,
Düşüncelerin, hayatın, gerçekleşen rüyalarınla.
Sen, olmayı seçtiğin herşeysin.
Sen, sonsuz evren kadar sınırsızsın.

YAŞAM, HEPİMİZ İÇİN, iyi olmalıdır.

Hepimiz, yaşamın neler sunması gerektiği konusunda bir 
şeyler işittik: Sonsuz fırsatlar, rüyaların gerçekleşmesi ve her 
günü mutluluk ve başarıyla dolu yaşamak. Çoğumuz, en a- 
zından başarılı bir iş ya da meslek, iyi bir aile yaşamı ve ma
kul ölçüde bir maddi güvenceye gereksinme duyar ve arzu 
ederiz. Biz bunu yaşamdan bekleriz. İçten içe biliriz ki bunu 
hak ediyoruz ve ona ulaşmak için her hakka sahibiz.

Öyleyse, hiç merak ettiniz mi, neden olaylar olmaları ge
rektiği biçimde sonuçlanmazlar? Neden biz yaşamdan, sahip 
olmayı istediğimiz -ve sahip olmamız gerektiğini bildiğimiz- 
şeylerin çoğunu alamayız? Neden bazı insanlar “şanslı” gibi 
görünürken, geri kalan büyük çoğunluk değildir.
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Neden bazı insanlar diğerlerine göre günden güne daha 
mutlu, daha üretken, daha doyumludurlar? Farkı yaratan ne
dir? Bu gizemli bir şekilde alın yazımızı şekillendiren ve ya
şamımız boyunca, rotamızın seyrinin çok azını bize bırakan 
bir tür kader midir?

Hayatımızın kontrolü bizim elimizde mi, değil mi? Eğer biz ya
şamlarımızı kontrol edebiliyorsak ya da etmeliysek, yanlış giden 
nedir? Biz: ne engelliyor? Eğer biz, daha iyi şeyler yapmayı gerçek
ten olmak istediğimiz gibi olmayı ve her gün yaşamın her alanın
da daha çok başan ve mutluluğu samimi olarak istiyorsak, yolu
muzda duran bu duvar nedir?

Kullanılabilir Potansiyelin Sınırsız Yaşamı
Günlük yaşamın güçlük ve engellerini, çatışma ve zorluklannı 

aşmış bir yaşam sünneyi istemezmisiniz? Gün be gün kendini ger
çekleştirmenin getirdiği zenginleşme ve başarının getirdiği canlılık
la dolu bir yaşam hayal edin. Bana, uzun bir süre, böyle bir yaşam 
gerçekleşmeyecek bir rüya, hayaller ve dileklerle dolu bir karton 
kutu gibi geldi. Umut, beklenti ve başarı dolu bir yaşam sünnek, 
bir kitabın sayfalarında yaşayan birinin hayatını sürmekti.

Çok gençken, hep yükseklere süzülen bir hayal gücüm vaıdı. 
Ne yapamayacağımızı öğrenmeden çok önce, yapabileceğimizi 
bildiğim şeyleri yapmayı hayal ettim. Çocukken, gece geç vakit 
serin, ıslak otlara sırtüstü uzanıp, zihnimin, üzerinde yaz semalarını 
kaplayan billur gibi parlak yıldızların derinliklerine daldığımı a- 
nımsıyorum. Uzanıp o yıldızlara dokunabilirdim. İstediğim rüyayı 
hayal edip gerçekleştiğini görebilirdim. Sonraları rüyalanm daha 
uygulanabilir düşüncelere yerini bırakmaya başladı. Yıldızlarla dolu 
cennetler, çiğle ıslanmış çimenler ve hayali krallıkların prenslere ait 
rüyalan daha akılcı gereksinmelere boyun eğdi. Ciddiyetle öğre
nimimi sürdürmeye giriştiğimde ne yapamayacağımızı da öğren
meye başladım. Zamanla, insanoğlunun engin potansiyelinin zirve
lerini öğrenmekten daha çok, kanunlaıı ve insanın sınırlarını ince
leme konusunda yoğunlaşmaya başladım.
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Bütün “meli-mah”lan ve yapılamayacakları öğrendim. Bana, 
başın bulutlarda olmasının kötü, ayağın yere basmasının iyi ol
duğu söylendi. Böylece başımı, evrenin büyülü tahriklerinden 
uzaklaştırıp, hayatta kalma ve kabul görmenin daha uygulanabilir 
konulan üzerinde öğrenme işine kendimi verdim. Zaman zaman, 
beni kemiren bir şüphe uyanıyordu içimde; gözün gördüğünden 
daha fazlası vardı ve ben onu henüz göıemiyordum.

Yıllar önceydi. Artık dunıp yıldızlara yeniden bakmanın za
manı geldiğine karar verdim. Bunu yaptım da. Bu bir tek küçük 
karar tüm yönümü ve yaşantımı değiştirdi.

Dunıp bir kez daha yukarıya, yıldızların içine daldığım za
man, beni, küçük bir kasabanın arka sokaklarından New York'un 
Madison Bulvan’nda yükselen ofislere; buğday tarlalarının bu
lunduğu taşra bölgelerinden üç-parçalı takım giyinmiş avukatlar 
ve bakımlı pazarlamacıların görüşme masalarına götüren yirmi 
yıllık serüvenli yolculuğumu tamamlamıştım. Bu serüvenli yolcu
luk beni, karla kaplı orta-batı kolej kampüslerine ve batı üniversi
telerinin palmiyeli sokaklarına götürdü.

Bu süre boyunca bir yerlerde yıllar önce genç bir çocukken 
olduğu gibi, hayal etmeye ve merak duymaya başladım tekrar. 
Ya yapabilseydik? Ya bizi durduranın ne olduğunu bulup onu 
tersine çevirebilseydik? Ya bir cevap varsa ve hiç kimse onu 
bulmak için doğru yere bakmadıysa? Ya içimizden herhangi biri
si, herhangi bir zamanda uzanıp yıldızlara dokunabiheydi?

Araştırmamın ilk bölümüne “insan davranışı” diye adlandın- 
lan bir şeyi incelemekle başladım. Bu öyle bir şeydir ki, onu ger
çekte çözümlemeden de bu konuda bir diploma alabilirsiniz. 
Aynı zamanda bu, yaşlı insanların gençlere nazaran daha çok şey 
biliyor gibi göründüğü bir konudur. Benim profesörlerim kaç 
tane akademik derece almış olurlarsa olsunlar, tanıdığını bazı 
beyaz saçlı yaşlı insanların, insan davranışının ne olduğu konu
sunu, kurslarda bu konu hakkında eğitilmeden çok önce bildik
lerini hep düşünürdüm.

Daha sonra güdüsel (motivational) pazarlama diye ad
landırılan konuyu inceledim. Kurstaki çalışmamı bitirdiğimde,
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bu konuda son görüşüm şuydu: Hiç kimseye yapmak istemediği 
şeyi zor kullanmak dışında yaptıramazdınız. Özgür dünyanın 
büyük kısmında bu “güç”ün “reklam” diye adlandırıldığına karar 
verdim.

Zamanla kendimi, akademik psikolojinin koridorlannda yü
rürken buldum. Psikoloji, bizim ilgimizi ve saygımızı hak eden 
güzel bir alandır. Psikoloji sayesinde birçok insan çok daha zen
gin yaşamlar sürdü, çünkü onlarla ilgilenen birisi, dinlemek için 
zaman ayırdı.

Sonunda kendi başıma bir yolculuğa başladım. Matematik, iş, 
din ve psikoloji konusundaki çalışmalarımda hiçbir yerde, sıra
dan bir insanın nasıl hem kendi cennetindeki yıldızlara dokunup, 
hem de hâlâ iki ayağını sağlam, toprağın üzerine basabileceği 
sorusuna kesin bir çözüm bulamamıştım. Daha iyi bir yol olması 
gerektiğini biliyordum, belki de son derece açık bir şey, gözden 
kaçmış olabilecek bir şey. Bir insanın geleceğini yönlendirme
sinin, muhakkak, o insanın kendisini yönetmesiyle başlaması 
gerektiğine inanıyordum. Eğer bunu başarabilirsek, “yaşam” diye 
adlandırdığımız sürecin hiç olmazsa bir kısmını düzene sokup 
hükmedebilirdik. İnsan zihninin içindeki çalışmalan incelemeye 
devam ettikçe, başkalarının şu ana kadar kesinlikle bulmuş ol
ması gereken “çözümleri” yanıtları aramaya başladım. Düzineler
ce yanıt buldum. Fakat yalnızca bir çözüm keşfettim.



YANITLAR

ŞÜPHESİZ, HER ZAMAN bir yanıt vardır. İçimizden her
hangi birinin, herhangi bir kitapta bulabileceği sayısız kendini 
geliştirme yanıtları vardır. Eğer bu çok satan kendini geliştir
me kitaplarının dış kaplarında yazanlara inanacak olursak, 
yapmamamız gereken tek şey doğru kitabı okumaktır. Böyle- 
ce yarından itibaren, yaşamımızda değiştirmek istediğimiz 
şeyleri değiştirebilir, daha iyi yaşayabilir ve özlediğimiz başarı
lara kavuşabiliriz.

Yirmi yıldan fazla “başarı” üzerine var olan kaynakların çoğu
nu inceledikten sonra devamlı tekrarlanan, yerine getirilmemiş bir 
vaat saptadım; “başannın köşe başında bizi beklediği vaadi.”

Hipnotize olabilir, bir işleme tabi tutulabilir veya yeniden 
doğabilirdim (yalnızca dini anlamda değil). Bana yanıtı vere
cek seminerlere katılabileceğimi biliyorum. Hedef belirleyen 
ve “gerçekten başaran” biri olabilirim. Günümü organize et
meyi, önceliklerimi saptamayı ve düşlediğimden fazlasını ba
şarmayı öğrenebilirim. “Olumlu düşünme”yi, daha yaratıcı 
olmayı, başkalanyla ilişki kurmayı ve “odaklanma"yı öğrenebi
lirim. Başarının elimin altında olduğunu öğrendim; bütün
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yapmam gereken başarı ve üstünlükle dolu olarak yazılan 
kaderimi benimsemekti. Bilgelikle dolu büyük sözler okudum 
ve yaşamımda değiştirmeyi seçtiğim herşeyi değiştirebileceğim 
söylendi.

Bununla birlikte, bu büyük ve harika gerçekleri -bazıları ger
çekten öyledir- öğrendikten sonra, herhangi bir insanın size 
“başarının sırrı”nı verebileceği konusundaki iddiasına biraz şüp
heyle bakarım. Birisi size yıldızları teklif ederse, satın almayın.

Başarının iyi bir öğrencisi olduğum kadar şüpheci de ol
dum. Yıllar yılı okudum, inceledim ve dinledim. Ve merak 
ettim: Eğer başarının bu kadar çok “anahtar”ı varsa, neden 
açmıyorlar? Nçclen raflar en çok satan kendini geliştirme ki
taplarıyla dolu? Bana öyle geliyordu ki, bu kitaplar beklenil
diği gibi, işlevlerini yerine getiriyor olsaydı, yenilerine ihtiya
cımız olmazdı. Eğer “yaşamı nasıl daha iyi yapabiliriz” konu
sundaki sorulara bu kadar çok yanıtlar varsa, neden bu kadar 
insan büyük fikirleri yaşama geçirmekte başarısızdılar? Ya da 
bir süre için yaşama geçirebildilerse, daha sonra onları ne 
durdurdu?

Hiç “şevke getirici-coşturucu" bir toplantıya ya da birisinin 
çıkıp heyecanlı, güclüleyici bir konuşma yaptığı bir toplantıya 
katıldınız mı? Neden devam etmedi? Hiç size, değişmek, başar
mak konusunda bir ilham geldi mi ve sonra neden kesildi? İlham 
nereye gitti?

Sorun kitaplarda değil. Sorun seminerlerde ya da güdüle- 
yici konuşmalarda değil. Gerçekten iyi olan birçok kendini 
geliştirme düşünce ve teknikleri var. Bunlar sonuç vermeli ve 
verebilir. Ama sonuç vermiyorlar ya da istikrarlı bir çözüm 
getirmiyorlar. Çünkü hepimizin gözden kaçırdığı bir şey var: 
Beynimizin çalışma yöntemi bü değil.

İnsan beyni, hepimizin sahip olduğu inanılmaz ölçüde 
güçlü, kişisel bilgisayar denetim merkezidir. Onun sizin için 
yapmasından hoşlanacağınız, mantıklı herşeyi yapmaya gücü 
vardır. Fakat ona nasıl davranacağınızı bilmelisiniz. Eğer doğru 
davranış ve doğru yönergeleri dikkatle verirseniz, doğnı şeyi
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yapacak -sizin için en doğru şekilde çalışacaktır. Fakat, zihin 
bilgisayarınıza yanlış yönergeler verirseniz, o da bu yanlış yö
nergelere göre davranır; sizin ve dünyanın geri kalan kısmının 
farkında bile olmaksızın, ona yüklediğiniz olumsuz programa 
yanıt vermeye devam eder.

148.000 “H ayır!”
Çoğumuzun manız kaldığı olumsuz programlanmaya bir ör

nek vereceğim. Yaşamlarımızın ilk on sekiz yılı boyunca, makul 
ölçüde olumlu yuvalarda büyüdüysek, bize 148.000 kereden 
daha fazla “Hayır!” denmiştir ya da ne yapamayacağımız söy
lenmiştir. Eğer birazcık daha şanslıysanız sadece 100.000 ya da
50.000 kere “Hayır” denmiş olabilirsiniz. Sayısı he ne olursa ol
sun, bu ihtiyaç duyduğumuzdan fazlaca yüklenmiş olumsuz 
programlamadır.

Bu arada, aynı süre boyunca, yani yaşamınızın ilk on sekiz 
yılında size tahminen kaç kez ne yapabileceğiniz ya da hayatta 
neyi başarabileceğiniz söylendi. Bin kez? Birkaç yüz kez? Ülke 
çapında gnıplarla yaptığım görüşmeler sırasında, hayatta neyi 
başarabileceklerinin, kendilerine, üç ya da dört kereden fazla 
söylendiğini hatırlayamayan insanlarla karşılaştım. Sayılan ne 
olursa olsun, basit bir hesapla, çoğumuzun kaydettiği “evet"ler, 
“hayırları dengelemiyor. Ara sıra söylenen “güven” sözleri tam 
anlamıyla ara sıradır ve etkisi, bizim günlük olarak aldığımız 
“yapamazsın”lann dozuyla çok hafıfletilmiştir.

Hepimizin manız kalmış (ve hâlâ da kalmakta) olduğu bu 
olumsuz programlama, aslında bize kasıtsız olarak yapılır. Bunu 
bize ana babalarımız yapar (onlar bizi korumak isterler). Bunu 
bize kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz, okul arkadaşlarımız, iş arka
daşlarımız, hayat arkadaşlarımız, her türlü reklam, sabah gazetesi 
ve saat altı haberleri yapar.

Önde gelen davranış bilimi araştırmacıları, düşündüğü
müz heışeyin yü zd e yetmiş yed i kadarının amaca zararı doku
nur ve bize karşı çalışır türden olduğunu tespit etmişlerdir. 
Aynı zamanda tıp araştırmacıları tüm hastalıkların yüzde yetmiş
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beşinin kendi teşvikimizle oluştuğunu söylemektedirler. Hiç 
şaşırtıcı değil. Ya araştırmacılar haklıysa? Bu demektir ki, 
programımızın yüzde yetmiş beşi veya daha fazlası yanlış tür
den. Çok yakın zamanlara kadar hiç kimse insan zihnini - 
onun gerçekten nasıl çalıştığını- yeterli bir şekilde anlamamış
tı. Sonuç şuydu: Çevremizdeki herşey ve herkes, ne yaptıkla
rını bilmeden ve bu “rasgele” programlamanın üzerimizdeki 
çok büyük etkisini tanımadan, bizi yanlış şekilde programla
mışlar.

Maalesef, çoğu yanlış yönde bir programlamaydı ve biz 
yürekten etkilendik. Yılı yılına, kelimesi kelimesine olumsuz 
yaşam hikâyelerimiz içimize kazındı. Katman katman, nere
deyse silinmez bir şekilde, kendi görünümlerimiz yaratıldı. 
Zamanla biz de buna katıldık. Başkaları tarafından bize söyle
nenlerin ve bizim kendimize söylediklerimizin gerçek oldu
ğuna inanmaya başladık. İster iyi niyetle verilmiş, ister kur
nazca ima edilmiş olsun, aynı söz ve düşünceleri tekrar tekrar 
işitmeye başladık; yüzlerce, hatta binlerce kez, ne yapamaya
cağımız, neyi başaramayacağımız bize söylendi ya da biz 
kendimize söyledik. Tekrar, inandırıcı bir tezdir. Sonuç olarak, 
başkalarının bize, bizim de kendimize en çok söylediğimiz 
şeye inandık. Zihnimizde yarattığımız kendi tablomuzu yaşa
maya başladık.

Zamanla, kendimiz hakkında en çok inandığımız şeyler 
neyse öyle olduk. Böyle yaparak, çoğumuz için, eski prog
ramımız yürürlükte kaldığı sürece bizimle sınırsız gele
ceklerimiz arasında görünmez fakat güçlü bir şekilde duran 
bir duvar yarattık. Aldığımız bu olumsuz programlar silinmez 
ya da yerine olumlusu konulmazsa, o bizimle sürekli kala
cak ve yaşamımızın geri kalanında yapacağımız herşeyi yö
netip etkileyecektir.

Ama böyle olmak zorunda değildir.
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D üşüncelerinizin Nihai Sonucu
Bir insan nasıl düşünürse, öyledir. Bunun olamayacağını 

düşünerek, başımı iki yana salladığımı hatırlıyorum. Nasıl dü
şündüğümüz şey olabilirdik? Sonuçta, fiziksel varlığımız bir şey, 
kişisel düşüncemiz başka bir şey değil midir? Ben (ya da, o za
man, çoğumuz) bu pasajın, gerçeği tam kalbinden yakaladığının 
pek az bilincine vardık. Fakat, yıllar geçince, birçok araştırmalar
dan sonra ve modern çağın nörologlarının insan zihninin gizle
rini çözmeye başlamalarıyla bu pasajın ne kadar doğru -bilimsel 
olarak  doğnı okluğunun bilincine vardım.

Son yirmi yıl içerisinde, insan İjeyninin çalışması hakkında 
tarihin bundan önceki zamanlan lx>yunca bilinenden çok daha 
fazlasını öğrendik. Şimdi biliyoruz ki, inanılmaz derecede karma
şık bir fizyolojik mekanizma yoluyla vücut, beyin ve “zihin”in 
ortak çabasıyla, kendi düşüncelerimizi yaşayan bir sonuç olarak 
oluşturabiliyonız. Kendi “zihinsel proglamlama”mız ile hayatımı- 
•zın amacı olacak kadar önemli bir eylemden tek bir gün içerisin
de yapacağımız veya yaptığımız küçük bir eyleme kadar, yaşam 
içinde üstlendiğimiz her çabayı başarıp başaramayacağımız ko
nusu arasında bir ilişki vardır.

Hiç düşündünüz mü? Nasıl davrandığınız, ne kadar başa
rılı olduğunuz gibi konuların ne kadarı başkalarının şartlama
larına, programlamalarına, ne kadarı sizin kendi programları
nıza bağlıdır. Herhangi birimiz için, ne kadar önemsiz olursa 
olsun, şartlanmışlıklarımızdan etkilenmeksizin herhangi birşey 
yapmak neredeyse olanaksızdır. Attığınız her adım, yaptığınız 
her hareket ya da söylediğiniz her söz, sizin önceki şartlanma
larınızdan etkilenmiştir.

Bu şöyle bir sıra takip eder. Yaptığınız her eylem daha 
önceki programlamadan etkilenmişse, o zaman eylemlerinizin 
sonuçları da eşit derecede etkilenmiştir. Kısaca, herhangi bir 
eylemde ne kadar başarılı olacağınız, kendiniz hakkında bilinçal
tınızda depoladığınız kelime ve inançlara mutlaka bağımlıdır.. 
Çoğumuz için de, orada ne depolanacağına bizim adımıza başka 
birileıi karar vermiştir.
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Bir an için düşünün. Başka birisi olsaydınız, -yani program
laması sizden değişik birisi olsaydınız- yarın neleri başka türlü 
yapardınız? Veya şimdi sahip olduğunuzdan tamamıyla değişik 
daha olumlu yaklaşım, inanç ve duygularla yetiştirilmiş olsaydı
nız, neleri daha farklı yapardınız? Öyle yaklaşım, inanç ve duygu
lar ki, her durumda kendine güven, şevk ve başarı zenginliği 
içinde olmanızı temin etsinler.

Geleceğiniz Size Ne Getirebilir?
Doğru seçilmiş yeni bir zihinsel programınız olsaydı, hayatı

nızı kazanmak için şu "anda yaptığınız işi mi yapıyor olacaktınız? 
Mesleğinizi tam olarak aynı şekilde mi icra ediyor olacaktınız? 
I Ierhangi bir şeyi değiştirip geliştirir miydiniz? Şu anda ulaştığı
nızdan daha fazla hedeflere ulaşmış olur muydunuz? Bankada 
şu anda sahip olduğunuzdan daha çok paranız ya da daha 
fazla maddi güvenceniz olur muydu? Günlük yaşantınız daha 
az asap bozucu ve daha çok doyum verici mi olurdu? Gelece
ğiniz, değişik bir hazırlık ya da şartlanmayla size ne getirebilir? 
Bu, şu anda geleceğinizin size getireceğiyle aynı mı, yoksa da
ha mı iyi olurdu?

Küçük bii‘ çocuk olduğunuz günlerden bu yana, her gün si
ze kendine güven konusunda fazladan bir yardım, iki katı (ırzla 
kararlılık ve sonuçta iki kat daha güven verilseydi? Hayal edebili
yor musunuz, o zaman hangi işleri daha kolaylıkla başarabilir, 
hangi sorunları yenebilir ya da hangi hedeflere ulaşabilirdiniz? 
Sonuç olarak, başarı bireye bağlıdır. Önemli olan kalem değildir, 
yazandır; yol değildir, koşanclır.

O zaman neden bazıları hemen her görevin üstesinden daha 
kolaylıkla gelir, amaçlarına daha rahat ulaşır ve hayatlarını daha 
dopdolu yaşarlar? Sizce başkalarından “daha şanslı” gibi görünen
ler, aslında yalnızca daha iyi program yapmış veya eski olumsuz 
programlarını silip yerine daha iyi bir şeyler koymayı öğrenmiş 
olabilirler mi?

Felsefeleri, teorileri ve insan davranışını etkileyen uygulan
mış yöntemleri inceledikten sonra, şu küçük gerçeğin basitliğini


