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DİZİ HAKKINDA MÜMİN SEKMAN'IN SUNUŞU: 
HER ŞEY BİR İNSANLA BAŞLAR!

Başlangıçta büyük hayalleri, küçük hayatları vardı. 
Hayallerinden aldıkları güçle yola çıktılar.
Umutlarından başka başlangıç sermayeleri yoktu.

Küçük imkânlarla büyük engelleri aştılar.
Kaybetme ihtimalleri kazanma ihtimallerinden fazlaymış 
gibi görünse de,
Çevresindekiler, "boşuna deneme olmayacak" dese de, 
"Göreceksiniz olacak" diyen iç sesleri bile bazen titrese de, 
Yenile yenile yenmeyi, direndikçe kazanmayı öğrendiler.

Başardıklarıyla, "İnsan gerçekten isterse, azmin elinden 
hiçbir şey kurtulmaz," dedirttiler!
Diğer insanlara "O  da benim şartlarımdaydı, o denedi ve 
başardı, ben de yapabilirim," duygusu verdiler.
Biz de bu coşkuyu daha çok insana yaymak için öyküleri
ni yazdık.
İnsan İsterse serisi büyük zorlukları aşarak önemli işler ba
şarmış insanların öykülerinden oluşan bir kitap dizisidir. 
Kıt imkânlarla büyük engelleri aşmış, binbir zorluğa ve 
büyük acılara rağmen hedefine ulaşmış insanları ele alı
yoruz.

vii



Bazen tanınmış kişilerin henüz yolun başındayken hangi 
zorlukları nasıl aşüğını anlatıyoruz. Bazen de, kimsenin tanı
madığı sıradan bir insanın nasıl da sıra dışı işler başarabildi
ğini gösteriyoruz.

Gündelik hayatin aşındırmaları ve medyanın negatif bilgi 
yüklemesine karşı hayat enerjimizi korumanın en iyi yolu in
sanı başarıya azmettiren bu tür öyküleri okumaktır. Kurgu 
edebiyat değil gerçek yaşanmış olaylardan çıkarılan bu öyküler, 
mücadele azminizi güçlendirecektir.

Bizim şartlarımızdan yola çıkıp, ileride olmak istediğimiz 
yerlere gelmiş insanların öykülerini okumak moral güç ve 
enerji verir. Bu enerji insanın yüreğini ateşler, mücadele duy
gusunun ve başarı tutkusunun kapaklarını açar. Ne kadar 
zor şartlarda olursak olalım, başarıya götüren bir ihtimalin 
olduğunu bilmek, umudumuzu canlı tutar.

Nobel ödüllü idealist Doktor Albert Schvveitzer "Herkesin 
hayatında bir an gelir, içindeki ateş söner. Sonra, bir başka insanla 
karşılaşınca alevlenir. Hepimiz içimizdeki ruhu yeniden tutuştu
ran o insanlara müteşekkir olmalıyız," der. Biz de içinizdeki ba
şarı ateşini canlandırmak için bu öyküleri sunuyoruz.

Türkiye'nin azim veren başarı öyküleri antolojisi

Bu diziyi öncelikle kendimiz için hazırladığımızı itiraf et
meliyim. Çünkü biz de bu öykülerden besleniyoruz. Bu öy
küler, bize kim olduğumuzu ve ne için yaşamamız gerektiğini 
gösteriyor. Bize benzer ruhları gördükçe, daha bir cesaretle 
işimizi yapıyoruz.

İnsan İsterse dizisinin Türkiye'nin azim veren başarı öyküle
ri antolojisi olması için yola çıktık. Yıllarca devam edip, onlar
ca sayı yayınlanıp, milyonlarca okurun hayatına dokunup, 
bir klasik olmayı umuyoruz. Şimdiden, Türkiye'nin en çok



okunan başarı öyküleri dizisi olduk. Dileriz, ileride kollektif 
kültürümüzün ortak paydalarından oluruz.

Amacımız büyük işler başarma isteği olup da elinde fazla 
imkânı olmayanların başucu kitabı olmak. İnsanların zor za
manlarda okuduğunda moral ve akıl alabildiği öyküler üret
mek. Başarılı insanlarımızın "nereden nereye geldiğinin" kap
samlı bir şekilde dökümünü yapmak.

Başarılı insanlardan başarı taktiklerini alıp, başarılı olmak iste
yenlere aktararak, bir tür Robin Hood'luk yapıyoruz. Böylece başa
rılı insanlardan bir şey eksiltmeden, başarılı olmak isteyenleri 
çoğalüyoruz. Başarı bilgisine ulaşmada fırsat eşitliği sağlıyoruz.

Başarılı olmak isteyenlerin severek okuduğu, başarmış in
sanların kendi öyküsünü görmekten gurur duyduğu bir başarı 
öyküsü bankası olmayı hayal ediyoruz. İdealist insanların en 
beğendiği dizi olma idealimize sizin de sahip çıkacağınızı 
umuyoruz.

Bu arada, bir gün sizin de öykünüzü yayınlamaktan büyük 
bir sevinç duyacağımızı bilmenizi isterim. Unutmayın ki, bu 
kitapta başarısına yer verilen insanlar da, bir zamanlar baş
ka insanların başarı öykülerini okuyup moral ve ders çıkar
mışlardı.

Madem okurumuzsunuz, size "öyküsü yazılmaya değer 
bir başarı" gerçekleştirmeniz hakkında üç önemli sır verelim!

1. Hayata başladığınız yer ile şu an bulunduğunuz yer ara
sında farkın büyüklüğü önemli. Ne kadar dipten başlarsanız, 
şu anda bulunduğunuz yer o kadar "görkemli" görünür!

2. Amacınıza giderken aştığınız engellerin büyüklüğü 
önemli! Yürüdüğünüz yolda engel yoksa, herkes o yolun so
nuna kadar gidebileceği için, o yolun sonuna gitmiş olmak

bir başarı değeri taşımayacaktır.
3. Başlangıçtaki maddi imkânlarınızın amaçlarınıza göre 

yetersiz olması ise önemli! Çok paranız varsa ve bu paraya
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oranla olağanüstü olmayan bir şeyler başarırsanız, bu sizin 
değil o paranın başarı öyküsü olur!

O halde, azimli başarı öyküsünün tanımı nasıl yapılabi
lir?

Arkasında bir desteği olmasa da kendi gücüne dayanarak yola 
çıkan, başlangıçta kaybetme ihtimali kazanma ihtimalinden daha 
fazla görünse de başaracağına inanma cesareti gösteren, hedefine 
giderken büyük engelleri aşan, yolda yaşadığı geçici başarısızlıklar
dan yılmayıp kendini amacına tekrar yöneltebilen, çok sayıda insa
nın yapmak isteyip de yapamadığı bir şeyi, yasal ve ahlâki sınırla
rı aşmadan başarabilen, başladığı nokta ile geldiği yer arasında bü
yük fark  olan, başlangıçtaki imkânlarıyla orantısız büyüklükte so
nuçlar alan, öyküsü duyulduğunda insanlarda şaşkınlıkla karışık 
saygı uyandıran bir insan başarılıdır.

însan İsterse yeni insanlar, yeni kitaplar, tutku ve zeka dolu 
yeni öykülerle yoluna devam edecek. Kendinden başka daya
nacak gücü olmayanlara, ne kadar büyük bir güce dayandıkla
rını göstermek için var gücümüzle çalışacağız. Niyetimiz azim 
ve akıl rezervlerinizi sonuna kadar kullanmanızı sağlamak.

Son olarak, azimle ilgili bir yanlış anlamayı düzeltmek is
terim. Azimli olmak, "kuru gayret" gösterip aynı şeyi hep 
aynı şekilde defalarca denemek değildir. Farklı hedefi aynı 
şekilde ya da aynı hedefi farklı şekilde denemek azimli başa
rı için daha önemlidir. Azimli olmak kör bir kararlılık değil, 
esnek bir zeka gerektirir.

Bu dizideki öyküler sadece azim duygusu aşılamak için 
yazılmıyor, okura aynı zamanda yüksek bir strateji zekası 
kazandırmak amaçlanıyor. Çünkü sadece azim de, sadece 
akıl da başarı için yetmiyor, yürümek için iki bacağa ihtiyaç 
duyduğumuz gibi, hem azimli hem akıllı olmak gerekiyor.

Ek bilgi: Mümin Sekmarı'ın sunuşunun en kapsamlı hali İnsan tsterse- 
1'in girişinde yer almaktadır.



İNSAN İSTERSE, HAYATIN KARŞISINA ÇIKARDIĞI EN BÜYÜK 
ENGELLERİ KİTAP OKUMANIN GÜCÜYLE AŞABİLİR!

Evlilikdışı bir ilişkiden doğan zenci bir çocuğun, domuz çiftliğinde
başlayıp Time dergisinin kapağında sonlanan sıra dışı yükselişinin 

öyküsüdür...

Hayata birkaç adım geriden başlamış, istenmeyen bir çocuktu!

Şimdi bir kadın hayal edin. Amerika'da 1954 yılında Mis- 
sissippi'de doğmuş. Yani o yılların Amerika'sında hayata bir
kaç adım geriden başlamış. Derisinin rengi "zenci"...

Yani o yılların Amerika'sında hayata birkaç adım geriden 
başlamak için bir neden daha. Anne ile babası hiç evlenme
miş, annesi onunla hiç ilgilenmemiş. Hayata birkaç adım ge
riden başlamak için bir neden daha. İstenmeyen bir çocuk. 
Hayatta birkaç adım daha geriye gidelim. Büyüdüğü yer ba
baannesinin domuz çiftliği! Birkaç adım daha—

Peki sonra bir mucize gerçekleşerek hayatı bir anda toz 
pembe mi olmuş? Hayır! Her şey daha da kötüye gitmiş. 13
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yaşında annesinin yanında yaşamaya başlamış. Yakın akra
balarının cinsel tacizine uğramış. Başa çıkamayınca evden 
kaçmış. Gençler için kurulmuş bir tür bakımevine sığınmış 
ancak boş yatak olmadığı için geri çevrilmiş.

Babası onu yanma almış. Üniversite sırasında çalışmaya 
başlamış. Bir radyoda sunucu olarak. Daha sonra yerel bir 
TV kanalına geçmiş. Ve çok başarılı bir işkadını olmuş!

Hayır, hemen değil elbette... Bu kadar kolay değil...Başar
mak kolay değil.

Bu işte de başarısız olmuş...

Çirkin ördek yavrusu gibi davranıldı, aşağılandı...

Haber sunarken duygularını kontrol edemediği gerekçe
siyle işinden kovulmuş. Sözleşmesi gereği onu başka bir de
partmana almak zorunda kalmışlar. Orada fiziği nedeniyle 
sürekli aşağılanmış. Birbirinden fazla ayrık gözleri, aşırı kı
vırcık, kabarık saçları olduğu söylenerek alay edilmiş. Kaba
rık saçlarım düzeltmek için gittiği kuaför salonunda saçları 
yanmış, tamamı dökülmüş. Kel başını örtmek için peruk ara
mış ama kafası o kadar büyükmüş ki peruk bulmakta zorlan
mış.

Özel hayatı mı? Fiyasko! 6 yıl boyunca evli bir adamla bir
likte olmuş. Adam karışım terk edeceği bahanesiyle onu sü
rekli oyalamış. O günlerde sürekli olarak teselliyi yemekler
de aramış ve hayatı boyunca mücadele edeceği fazla kilola
rıyla bu dönemde tanışmış.

Bir gün sevgilisi onu terk ettiğinde hayatının sona erdiği
ni düşünmüş. O gün sevgilisinin kendisini terk etmemesi 
için ayaklarına kapanmış ve adamın aldırmadan kapıyı çar
pıp çıktığını görmüş.

Düşünmüş, taşınmış ve bir karar vermiş: "Ben hayatta ba
şarısızım!"
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Bir işi, bir sevgilisi, bir ailesi ve hatta saçları bile yoktur. 
Zencidir, çirkindir, şişmandır. Üstelik 32 yaşına gelmiştir. So
nunda hayatta başarısız olduğuna karar verir. Üstelik ufukta 
hiçbir ışık da görünmemektedir.

İntihar etmeye karar verir. Oturur önce bir güzel intihar 
mektubunu yazar. Sıra ölüme geldiğinde birden aklında bir 
düşünce belirir: "Yarın kim bilir neler olacak?"

Biyografisinde o ânı anlatırken kendini intihardan alıko
yan tek düşüncenin bu olduğunu itiraf edecektir. Onu dur
duran "Merak"tir. Yani "yarının neler getireceğine duyulan 
merak".

"Tanrı'nın bir şeyi ertelemesi onu gerçekleştirmeyeceği 
anlamına gelmez"

Tam da burada, hayatta ümitsizlik içinde olup bu satırla
rı okumakta olanlar varsa onlara çok sevdiğim şu cümleyi 
hatırlatmadan geçemeyeceğim:

" Tanrı'nın bir şeyi ertelemesi onu gerçekleştirmeyeceği anlamı
ma gelmez."

Unutmamalıyız ki, merak ve sabır iyi büyük erdemdir.
Bu kadın Oprah VVinfrey'dir. Yılda 300 milyon dolar kaza

nan, yaptığı TV programı 16 yıldır zirvede olan, Time dergisi 
tarafından Amerikan başkanmdan bile etkili kişi seçilen, ve 
daha dün Afrika'da 45 milyon dolar harcayarak Afrikalı kız 
çocuklarına "Liderlik Koleji" açan kadın.

Peki arada ne oldu? Oprah'm hayatını ne ya da kim değiş
tirdi? Evet, onun hayatına "bir sihirli" değnek değmişti. As
lında bir değil pek çok sihirli değnek değmişti. Ancak tüm bu 
sihirli değneklerin içinde saklı olduğu kutunun tek bir adı

vardı: "Kitap!"
Evet, Oprah okuduğu kitaplardaki sihirli fikirleri kullana

rak hayatını değiştirdi. Kılavuz kitaplarla alay edenlere inat,
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o okudu, içindekileri anladı ve bu fikirleri kullanarak hayatı
nı yeniden dizayn etti.

Şimdi biraz geriye gidelim. Oprah'ın 13 yaşındaki günle
rine. Oprah anne tarafından yakın akrabalaniUU ÇİRâd taciz,İ- 
ne uğradıktan sonra (bu günleri daha sonra bir TV programı 
sırasında ağlayarak itiraf edecekti) babası ve üvey annesi 
onu yanlarına aldılar.

Okuduğu kitaplarla bütün yaralarını sardı, kendine yeni bir hayat kurdu

Babası üzüntü içindeki kızının duygusal olarak yıprandı
ğını gördü. Bunun üzerine ondan bir şey istedi.

Genç kız her hafta bir kitap okuyacak, okumakla kalmayacak ki
tabın yazılı bir özetini çıkaracak ve ayrıca okuduklarını babasına 
anlatacaktı. Bu böyle haftalarca devam etti. Oprah ileride zo
runlu olarak bir sunucunun yanma yardımcı olarak verildi
ğinde, bu dönemde kazandıklarından faydalanacak ve bir 
anda halkın sevgilisi haline dönüşecekti.

Oprah kitapların hayatını nasıl kurtardığını ve değiştirdi
ğini hiç unutmadı. Yaptığı TV programında ve kendi adını 
taşıyan dergisinde bir kitap köşesi var. Yazarlarla röportajlar 
yapıyor. Kendisini etkilemiş olan kitapları herkesle paylaşı
yor. Kitaplara verdiği önemi her fırsatta anlatıyor.

On basit ilkeye sımsıkı sarılmıştı

Oprah Winfrey hangi başarı ilkelerini izlemişti? Okuduk
larından ne gibi dersler çıkarmıştı? Konuşmalarında bunlar
dan bazılarını şöyle sıralıyor:

1. Hayatını başkalarını mutlu etmek için yaşama.
2. İleri gitmek için kendin dışındaki güçlere dayanma.
3. İş ve özel hayatında uyumlu ve merhametli ol.
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