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Her şey ve her yer, 
burası ve orası özde aynı 
ve aslında hepsi bir...

kendi yoluna gitmeli, 
kendi dağına tırmanmalı, 
kendi denizine dalmalı, 
kendi göğünde uçmalı,

kendi gözlerinle görmeli,

kendine gitmeli, 
kendine tırmanmalı, 
kendine dalmalı, 
kendine uçmalı,

kendini görmeli,

gittim, tırmandım, daldım, uçtum,

görülmek için çok büyük, ama 
görmek için çok küçükmüş.

Bu kitap,
yaşam yolculuğunda kendi zirvelerine ulaşarak, 
gerçek değerini ortaya çıkarmak isteyenler için 

kaleme alındı.



BİR ŞEYİ İYİ ANLAMANIN VE İYİ ANLATMANIN 
EN ETKİLİ YOLU YAPMAKTIR...

Duydum Unuttum,
Gördüm Hatırladım ,
Yaptım  Öğrendim.
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ÖNSÖZ

B ir Pazar sabahı eşim Y ıld ız  ve onun anababasıyla 
Sapanca'da göl kıyısında kahvaltıya gittik. Masamıza hizmet 
eden genç, konuşmalarımıza kulak kabartıyor, bizim sohbetimizle 
ilgileniyordu. Bu ilgi hoşuma gitti; içimden, kitaplarımdan birini 
imzalayarak ona vermek geldi. Yanımda kitap yoktu, ama 
'İm zalayıp adresine gönderebilirim/ diye düşündüm. Aram ızda 
şöyle bir konuşma geçti:

"K itap  okur musun?"
"A ra  sıra okurum."
"İstersen sana bir kitap gönderebilirim."
Sanki yüzünde, beklemediği bir durumla karşılaşmış insanın 

rahatsızlığı belirdi. Tereddütlü bir sesle, " im ... K itap... Yani 
buranın adresini falan bilmiyorum," dedi. Anlayamadığım bir 
kaygısı vardı.

Annesi, Y ıld ız 'a  daha sonra demiş ki: "Ne kadar enteresan. 
İnsanlar hiç farkına varmadan kendi kaderlerini tayin edecek 
seçimler yapıyorlar. Belki bu gencin eline geçecek kitap, onun 
hayatını değiştirecekti. Ama buna fırsat vermedi."



Yaşamımız her gün yaptığımız binlerce seçimden oluşuyor. Her 
seçim bir kapı açar ya da kapatır. Şimdi elinize bu kitabı aldınız 
ve alayım mı, almayayım mı diye düşünüyorsunuz. Karar verme 
durumundasınız. S ıkıcı bir kitap olabilir ve boşuna para ve zaman 
harcamış olursunuz. Ama belki de yaşamınızı zenginleştiren 
önemli bir kaynağa sahip olursunuz.

Şimdi elinizde tuttuğunuz bu kitabı almanız ve okumanız için 
yukarıdakileri yazdım. Bu kitabı okumanızı istiyorum.

Niçin?
Önemli bir kaynak olduğuna inandığım için. Gerçekten yaşamak 

isteyen, 'ruhuna gereken özeni gösterir'. Kitapta okuyacağınız 
gibi Socrates, " B ir  insanın hayattaki en önemli faaliyeti ruhuna 
gereken özeni göstermesidir/' der. Bu kitabı okuyarak ruhunuza 
özen göstermiş olacağınızı biliyorum.

Hiç dağa tırmanmadım, dağa tırmanmakla hiç ilgilenmedim, 
şimdiden sonra ilgileneceğimi de sanmıyorum. Elinizde tuttuğunuz 
bu kitabı, dağa tırmanmayla ilgili bir kitap sanarak almayabil irdim. 
Nasıl oluyor da dağa tırmanmayı büyük bir başarı olarak gören 
birinin yazdığı kitaptan bu kadar etkileniyorum? Üniversite 
öğrencilerinin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve anababaların 
okumasını niçin istiyorum?

İnsanlar niye dağa tırmanır? Bu soru üzerinde pek 
düşünmemiştim. Nasuh Mahruki, dağa tırmanma gibi çok somut 
bir şeyden bahsederken bu eylemin altında yatan gerçek sürecin 
gizemini sergilemiş. Okurken ara sıra soluğumu tuttum, tüylerim 
ürperdi, gözlerim nemlendi. Dağa tırmanmanın ruhsal bir yolculuk 
olabileceğini gördüm. "Ölümün olduğu bir dünyada yaşam çok 
ama çok değerlidir. ... Dağ beni istemezse saygıyla kabul ederim 
ve sağ salim gitmeme izin verdiği için ona teşekkür ederim." 
Yaşamın gizemi bu yolculuğa bakışta saklı; Nasuh Mahruki'nin 
dağlara bakışında bu gizemi buldum. Etkilendim.



Bu kitabı okumak benim için ruhsal bir yolculuk oldu.
Yaşanmamış yaşamlar dünyasındayız. Ya sen hayatı yaşarsın 

ya da hayat seni yaşar. İnsanların çoğu bunun farkında değil. 
Yani konu benim dağa tırmanmam değil, konu yaşamımın hakkını 
vererek yaşamam. Ve bu dünyada büyük bir çoğunluğumuz 
yaşamadan ölüyoruz. Erich Fromm, "Yaşanmamış yaşamlar, 
tüm savaşların ve kötülüklerin kaynağıdır/' der. Kötülükler ve 
savaşlar devam edip gittiğine göre...

İnsan kendi yaşamını yaşamayı nasıl seçer? Olabileceğinin 
en iyisi olma yolunu nasıl seçer? İlk  adım farkına varmaktır. İlk  
adımı atmak isteyenler için bu kitap önemli bir kaynak.

k k k

Nasuh Mahruki sakin, alçakgönüllü biri. Kendine saygısı var, 
ama kendini beğenmiş biri değil. Anladığım kadarıyla Nasuh'un 
isminin, 'nush' kökünden gelen ve 'nasihat eden' şeklinde 
yorumlanabilecek bir anlamı da var. Bu kitapta, olabileceğinin en 
iyisi olmak isteyenlere gerçekçi altmış dört öğüt var. Unutmamak 
gerekir ki bu, kırk iki yaşında ve bugüne dek çok az insanın 
başarabileceği birçok şeyi başarmış bir insan tarafından kaleme 
alınmış bir kitap. Bence bu gerçek Nasuh'a, isminde de saklı 
olan, insanlara öğüt verme hakkını veriyor.

k k k

Kitap, yaşarken yaptığımız seçimlerle ilgili. Yaşadığım ız 
yaşamı seçiyoruz; hepsi bu. Sanki ince bir buğuyla kaplı gözlük 
camları kitabı okudukça temizlendi. Kitap kutup yıldızı gibi yol 
gösterecek altmış dört temel kavramı işliyor. İşte size birkaç 
örnek: "Hayatım ızla ilgili seçimlerimizin sorumluluğu, seçtiğimiz



hayatı yaşamaktır. Ve bu geri döndürülemez ve devredilemez bir 
sorumluluktur." "En  önemli seçim kendimiz olmayı seçmemizdir. 
Bu dünyada sizden sadece bir tane var. ... Yaşamın bizden 
beklediği budur: Olabileceğimizin en iyisi olmak."

Şimdi muhtemelen tuhafınıza gidecek bir şey söylemek 
istiyorum; söylemem gerekiyor. Ben kişisel gelişim kitaplarının 
çoğunu ciddiye almam. Kendisi gelişmemiş insanların yazdığı 
gelişim kitapları sadece aklımı değil, ruhumu tırmalıyor. Birçok 
kitap şişkin bir ego yaratmanın, kendine güvenen, 'ben her şeyi 
yapabilirim' duygusu içinde bir insan olmanın istenilen bir şey 
olduğunu bar bar bağırıyor. Ve 'kişisel gelişim eğitimi' olarak 
bu şişkin ego geliştirmenin tekniklerini anlatıyorlar. Evet, kişisel 
gelişimden şişkin ego geliştirmeyi anlayan yerli ve yabancı yazar 
çok. Bu yazarların 'kişisel gelişim eğitimi' dediğine ben 'ego 
geliştirme teknikleri' diyorum.

Yaşamın gerçeği ise, bu tür şişkin egolu insanların pek 
sevilmediği ve sürdürülebilir başarılara imza atamadığı; gerçek 
bu. "Kim se sevmezse sevmesin, ben kendimi seviyorum, o bana 
yeter!" demek bu gerçeği değiştirmiyor. Gördüğüm kadarıyla 
'ben b ilinci' bu dünyanın baş belası. Hep böyle olmuştur ve 
böyle olmaya devam ediyor. Ben bilincindeki insanların çokluğu 
dünyada ve kendi toplumumuzda daha çok sorun yaratıyor. Çoğu 
gelişimcinin bu gerçeği görmeden veya umursamadan daha 
'gelişmiş ben'ler için teknikler, uygulamalar, felsefeler önermesi 
sorunları çözmeyecektir; aksine artıracaktır.

Memnuniyetle görüyorum ki, Nasuh Mahruki onlardan 
biri değil. "Herkes Everest'e tırmanamayabilir ama herkesin 
tırmanabileceği bir Everest'i vardır. Asıl olan birimizin diğerinden 
daha iyi olması değil, her birimizin kendi içimizde taşıdığımız 
potansiyeli, kendimiz için en iyi ve en doğru olanı bulmasıdır.



Kendi potansiyelinin doruğuna ulaşan insan, zaten yaşam içinde 
diğerlerinin arasındaki doğru yerini de bulmuş olur." İşte bu 
gelişmiş insanın biz bilinci. 0  nedenle, kitap aslında bir ruhsal 
yolculuğu anlatıyor, diyorum.

Değişik alanlarda beni aydınlatan, yukarıda söylediğim gibi 
'kutup yıldızı cümleler' oldu. Onlardan bazılarını sizinle birlikte 
gözden geçirmeden edemiyorum:

Kendi Everest'ine çıkmış biri olan John VVooden, UCLA'da 
(University of California, Los Angeles) basket koçu olarak 
çalışırken üniversitesinin basket takımını (U Ç LA  Bruins) on iki 
y ıllık  bir dönem içinde on kez ulusal şampiyon yapmıştır. Kendi 
alanında efsanevi bir kişi olarak algılanan John VVooden başarı 
tanımını tekrar tekrar gözden geçirerek iyileştirmiştir. Üzerinde 
karar kıldığı başarı tanımı şudur: "Başarı b ir iç huzurdur; 
yapabileceğinin en iyisini yapmış olmayı bilmekten gelen bir iç 
huzur."

Aşağıdaki satırları okurken bizim toplumun efsane kişisi 
olan Nasuh Mahruki'nin de başarı tanımının aynı olduğunu 
gördüm. "Profesyonel dağcılık kariyerimde zirvesine varamadan 
geri dönmek zorunda kaldığım çeşitli dağlar oldu ama hiçbiri 
iyi hazırlık ve iyi bir planlama yapmamış olmamdan veya 
yetersizliğimden kaynaklanan bir sebeple olmadı. Bugün geriye 
dönüp baktığımda kendimi başarılı bir dağcı olarak kabul 
etmemin en önemli sebebi budur. 0 gün eğer o tırmanışı dağın 
nesnel koşullarından dolayı sonuçlandıramadıysak, zaten başka 
kimse de sonuçlandıramazdı."

Bu kitabı okurken sık sık kendi yaşamımdaki seçimleri ve 
o seçimlerdeki cesaret konusunu düşündüm. Seçimlerimde 
disiplin ve cesaret var mıydı? Bu konuda karar verebilmem için 
önce cesaret ve disiplinin ne olduğunu bilmem gerekiyor. Kitabı



okuduktan sonra, şimdi, daha açık seçik değerlendirebiliyorum: 
"Kolaya kaçmadan insanın kendine yakışanı seçmesinin adı 
disiplindir. Yaşamdaki disiplinimizin en büyük kaynağı, kendimize 
duyduğumuz saygıd ır..."

"D isip lin li bir yaşam, önce özsaygıyı ve özgüveni, sonra da 
her durumda doğruları ve haklılığı savunabilme cesaretini getirir. 
... Cesaret, hayatın dinamikleriyle kumara oturmak değil, kendi 
güçlü taraflarım ızla, hayatın içinde hak ettiğimiz yeri elde etmek 
için harekete geçmektir. Cesaret, korkunun olmaması değil, 
korkunun kontrol edilm esidir.... Yaşamdaki cesaretimizin ölçüsü 
yaptığımız seçimlerde görülür. Sonuçları belirleyen de aslında bu 
seçimlerdir."

Bu önsözü, kitaptan aldığım bir cümleyle bitirmek istiyorum:
"İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark, kendi 

tercihlerini yapabileceği ve kendi yolunu çizebileceği özgür bir 
iradeye sahip olarak yaratılmış olmasıdır. Bu nedenle insanlar 
yaptıkları ve bazen de yapmadıkları şeylerden sorumludurlar."

Umarım bu kitabı okurken benim kadar haz alırsınız.

Doğan Cüceloğlu 
İstanbul, Sonbahar, 2010



İLK SÖZ
2 0  yaşından bu yana aktif olarak doğa sporlarıyla ilgileniyorum. 
BiIkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken başladığım 
dağcılık ve diğer doğa sporları, kişisel gelişim sürecimin 
bambaşka bir ivme ve derinlik kazandığı, daha önce hayalini 
bile kurmadığım yepyeni fırsatların açıldığı muhteşem bir 
yolculuk oldu benim için. Deneyimsiz ama meraklı ve tutkulu 
bir üniversite öğrencisi olarak en alt basamağından başladığım 
bu yolda oldukça hızlı bir ilerleme kaydederek, profesyonelliğin 
en üst seviyelerine kadar çıktım ve ülkem adına birçok ilke ve 
başarıya imza atma onuruna eriştim.

Biraz da yaradılışım  gereği, her zaman kendime, büyük ve iddialı, 
sınırlarımı zorlayacak ve kendimi geliştirecek hedefler koydum 
ama her seferinde son derece dikkatli ve planlı hareket ettim. 
Bu tehlikeli ama bir o kadar da çekici sporların kurallarına ilk 
günlerden itibaren büyük saygı duydum. Tıpkı A llah'a olduğu gibi 
doğanın yüceliğine de, koyduğu kurallara da hiçbir rahatsızlık 
duymadan kendimi teslim ettim. Doğayla, dağlarla hiçbir zaman
* 20 yaşında Aladağlar 'da ilk kış dağcılığı eğitimimdeyken
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itişmeye, dövüşmeye kalkışmadım; 
dağ izin verirse tırmandım, 
vermezse, sağ salim dönmeme 
müsaade ettiği için teşekkür edip, 

! gelecekte tekrar buluşmak üzere 
evime geri döndüm.

Dağları, alt edilmesi gereken 
zirveleri de fethedilmesi

gereken kaleler olarak değil, yüce gövdelerinde kendimi 
geliştirebileceğim varlıklar olarak algıladım. Dağların 
fethedilmediğine, sadece zirvelerine tırmanıldığına inandım. 
Sanırım  benim dağları sevdiğim kadar onlar da beni sevdi ve 
hemen her seferinde zirvelerine ulaşarak onların dostu olma 
onurunu bana yaşattılar. Bu sıra dışı dostluklarım, hayatımın en 
özel ve en büyük mutluluklarından oldu, hâlâ da öyledir...

Bilinçli b ir doğa sporcusu, doğada girdiği bu m ücadelede, m ücadele 

ettiğinin doğa değil de kendisi olduğunu bilir. Doğayla savaşılmaz, 
onunla ancak b ir uyum yakalanabilir; sizi sadece seyreden bir şeyle nasıl 
savaşabilirsiniz ki? Savaş kişinin kendi içinde, ruhunda, bedenindedir. 
Çünkü dağcının, kişinin yenmesi gereken  kendisidir. D ağcı, h er zirveye 

ulaştığında kendini aşmış, geliştirmiş olur, bu gelişim sürecinde b ir de dost 

kazanmıştır; O dağ.

Yirm i yılı aşan bütün bu süreç; hem öğrenme, kendimi tanıma, 
kendimi geliştirme, varlığıma bir anlam katma, yaşamda 
doğruları bulma ve bu doğrularla yolumu çizmemin hem de 
ülkeme, insanıma, insanlığa hizmet etmemin öyküsü oldu.

Kitap boyunca bir bütün olarak sizlerle paylaşmak istediğim bu 
yolculuk birbirini izleyen 64 adımdan oluşuyor. Bu adımları görsel 
olarak da izleyebilmeniz için kitabın içine başarı ve mutluluğun yol 
haritası ile zihin haritası olarak iki ayrı poster ekledim.

Yolculuğumuzun ilk adımı aramaktır.

BİR DAĞCININ GÜNCESİ, sayfa 52



HAYATIN İÇİNDE 
KENDİ YERİNİZİ ARAYIN

Günümüzün karmaşık, kaotik ve çok hızlı dünyasının birey üzerinde 
yarattığı en büyük tahribat, yaşamın anlamsız görünmesi, anlamını 
yitirmesi riskidir. Yaşamın ritmini yakalayıp onunla birlikte uyum 
içinde akabilmemizi, yaşamın olasılıklarını ve fırsatlarını coşkuyla 
kucaklamamızı ve kendimizi gerçekleştirme yolunda emin 
adımlarla ilerlememizi sağlayan şey, yaşama verdiğimiz değer 
ve yüklediğimiz anlamdır. Yaşamlarına bir anlam yükleyemeyen 
ve bir varoluş sebebi bulamayan insanlar, bütün bu olan bitenin 
anlamsız, değersiz olduğu duygusuna kapılabilir ve bir varoluş 
boşluğuna düşebilirler. Bu talihsiz durum insanın bütün dengesini 
altüst eder. İnsanı özünden, ruhundan uzaklaştırır, kendine ve 
toplumuna yabancılaştırır. Kimini her şeye karşı hırçınlaştırır, 
kimini uyuşturucu gibi, televizyon gibi, internet gibi çeşitli şeylere 
bağımlı hale getirir, kimini depresyona sokar, kimini inançsız 
biri yapar, kimini dogmaların ve batılın kucağına iter, kimini

* Sıkkımlı derviş kendi yoluna gidiyor
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boşvermişliğe ve tembelliğe çeker, kimini eğlencede ve zevkte aşırı 
uçlara savurur, kimini ise intihara sürükler.

Yaşamın anlamını yitirmek, her şeyi yitirmek demektir.

Unutmayın ki;

Hayatın provası olmaz.

Ne yapmak ve ne başarmak istiyorsanız, bunu her an ve her 
durumda, şimdi ve şu anda zaten yapıyor olmalısınız. Hayatın ✓
dinamiklerinin farkında, kendi yerini arayan insan kendini tüm bu 
hastalıklardan uzak tutmayı da başarır. İnsan kendine yakışanı, 
kendisine uygun olanı aramalıdır. Hayatın içinde kendi yerimizi 
aramak demek, hayata, sonucu değiştirebilecek aktif bir oyuncu 
olarak katılmak ve bir yaşam boyu bunun için mücadele etmek 
demektir. Hayatın içindeki sorumluluklarının farkında olan insan, 
hayatın içinde kendi yerini de bulabilecek ve varlığına sonucu 
değiştirebilecek bir anlam katabilecektir. İnsan hedeflerinin ve 
ideallerinin büyüklüğü ölçüsünde büyük olur. Hayatın içinde bir 
yer değil, hayatın içinde kendi yerinizi istemelisiniz. Kendinizi 
nereye layık görüyorsanız orayı aramalısınız.

Çünkü;

İnsanın değeri aradığı şeydir.
Mevlâna

İnsan Nasıl İnsan Oldu adlı ünlü kitaplarını Gorki'ye anlatırken,
İlin  ve Segal şöyle der:

"Uçsuz bucaksız uzayı gözünüzün önüne getirin. Yıldızların, 
bulutsuların doldurduğu uzayı. Bu devler devi bulutsulardan 
birinde, güneş alev alev yanıyor. Güneşten gezegenler kopuyor. 
Küçücük bir gezegende, madde canlılaşıyor, kendi bilincine 
varmaya çalışıyor. Bunun sonucunda ortaya insan çıkıyor."



Evrenin mütevazı bir yaratımı olarak ben de kendimi; kendi 
bilincine, kendi özüne, kendi değerine varmaya çalışan bir insan 
olarak görüyorum. Kendimi, dolayısıyla insanı, dolayısıyla 
hayatı, dolayısıyla varoluşu anlamaya çalışıyorum. Öğrenmek 
için dağları, doğayı, hayatı, insanları, kültürleri, güzellikleri, 
kitapları, duyguları, uzak coğrafyaları, acı deneyimleri, hoş 
hatıraları, kısacası insana ait olan her şeyi kendi payıma düştüğü 
kadarıyla yaşıyor, merak ediyor, soruyor, sorguluyor, anlamaya 
çalışıyor ve bunlardan dersler çıkarıyorum.

Yaşamın içinde doğru soruları sormak 
ve doğru cevapları aramak, 

her yolculuğumuzun ilk adımı olmalıdır.

Aslında hepimizin cevap araması gereken en temel sorular bence 
şunlardır:

Ben kimim?
Burada ne yapıyorum?
Burada ne yapmalıyım?

Socrates, "B /r insanın hayattaki en önemli faaliyeti, ruhuna 
gereken özeni göstermesidir," der.

H er insan kendine has b ir ruhtur. Bu ruhun yaşamının kendine ait 
deneyimleri, acıları, mutlulukları, başarıları, sorunları vardır. Bazı gelişmiş 

ruhlar arayış içindedirler ve yaşamlarındaki deneyim lerinden sürekli 

bir sonuç çıkarmaya çalışırlar, hep daha iyiyi, daha mükemmeli ararlar. 
Mutasavvıflar, dünya hayatını g e rç e ğ e  -  Allah 'a  -  ulaşmak için yapılan 

bir ruh yolculuğu olarak görürler, bu yol da kişinin kendini tanımasından 

geçer. Aynı şekilde Zen Budizmi de kişinin g erçeğ e  ulaşması için kendini 
tanıması gerektiğini salık verir çünkü gerçek , kişinin kendi içindedir, 

öğretilemez ve anlatılamaz, bunun ortak bir yolu yoktur. Buna göre herkes 
kendini dinlem eli ve kendi yolunu kendi içinde bulmalıdır.

BİR DAĞCININ GÜNCESİ, sayfa 44
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Her ne ararsan kendinde ara.
Hacı Bektaş-ı Veli

Bütün çabam, bütün uğraşım, hatta yaptığım her şey kendimi ve 
doğayı ve doğanın içindeki kendi yerimi anlamak ve öğrenmek için. 
Artık 40 yaşını geçtim. Özellikle doğa sporlarıyla yoğun olarak

nasip olan büyük başarı ve mutluluklarda, bazen büyük ihanetler 
ve haksızlıklarda, bazen de büyük acılara ve muazzam yıkım lara 
yol açan doğanın ezici gücü karşısında yaşadığım tecrübeler, y ıl
lar içerisinde sıra dışı ve özgün bir birikim oluşturdu.

Tecrübeyi eksiksiz aktarmak ve doğrudan yansıtmak, çok bileşenli 
doğası gereği pek mümkün değildir, bunun farkındayım. Yine de 
bugüne dek yazdığım 6  kitapta ve çok sayıda makalede, parça 
parça da olsa elimden geldiği kadarıyla bu birikimimi paylaşmaya 
çalıştım.

Bu kez sizlere, daha derin ve daha analitik bakmaya çalışarak 
yaşamı tamamen bir kişisel gelişim ve kişisel büyüme süreci olarak 
ele aldığım, kendi kişisel gelişim ve büyüme sürecimi adım adım 
izleyerek çözümlediğim bu çalışmayı sunmak istedim. Hoşunuza 
gideceğini ve kendinizden de birçok şey bulacağınızı umuyorum.

cegı en aşırı uç
larda, bazen çok az kişiye

uğraştığım son 2 0  

yılda dünyanın dört 
bir yanında bam
başka coğrafyalar
da, birbirinden son 
derece farklı şart
lar altında, bazen 
insanoğlunun ta
hammül edebi le-

Radikal Gazetesi, 2009


