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GİRİŞ 

Bir Mucize İşçisinin Son İsteği

Bu kitap daha önce hiç yayımlanmadı ve 
1940 yılında, Florance Scovel Shinn öldü-
ğünde ortaya çıktı. Bir metafizik eğitmeni 

olan Shinn’in bu eseri, düşüncelerimizin kaderi-
miz olduğuna inanan insanlar üzerinde önemli 
bir etki bırakıyor.

Shinn, filozof Ralph Waldo Emerson’ın, kişi-
nin iyi bir hayat sürüp sürmediğini ortaya çıkar-
tan testini birçok kez geçti. Bu teste göre; “Ha-
yatta tek bir kişi bile, siz yaşadığınız için rahat 
nefes alıyorsa, siz başarılı ve amacınıza ulaşmış bir 
insansınız.” demektir. Shinn’in zihinsel neden-
sellik mesajıyla binlerce insanın daha kolay nefes 
aldığına ve daha iyi bir yaşam sürdüğüne inanı-
yorum. Bu kitap, sizin üzerinizde de aynı etkiyi 
yaratabilir. Shinn, 1925 yılında yayımlanan, Ha-
yat Oyununu Nasıl Oynarsınız? isimli eseriyle bili-
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nir. Shinn hayatı bir ‘oyun’ olarak görse de kendi 
hayatı hiç kolay değildi ki zaten kolaylık aradığı 
da yoktu. Florence Scovel, 1871’de New Jersey 
Camden’da dünyaya geldi, Pennsylvania Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde kadın bir sanatçı olarak 
o yıllarda nadir görülen bir yoldan gitmeyi tercih 
etti. Orada gelecekteki kocası, realist ressam Eve-
rett Shinn ile tanıştı. 1898’de evlendikten sonra, 
New York’un Greenwich Köyü’ne taşındılar. Bu-
rada, sokak sahnelerini, gecekonduları ve göçmen 
deneyimini tasvir ettiği bilinen gerçekçi ressamla-
rın oluşturduğu bir topluluk olan Ashcan Oku-
lu’nun bir parçası oldular. Çift, 1912’de boşandı. 
Shinn, bir illüstratör olarak kendi kariyerini sür-
dürürken, metafizik öğrencisi oldu ve bu durum 
onun Hayat Oyununu Nasıl Oynarsınız? ve diğer 
birçok kitabı yazmasını sağladı. Ayrıca popüler 
bir manevi öğretim üyesi ve danışman hâline 
geldi. Yakalandığı bir hastalığın ardından 1940 
yılının ekim ayında evinde öldü. Shinn, birçok 
bağımsız arayıcı için sadece kendi kendini yarat-
ma ilkelerini nasıl yaşadığına değil, aynı zamanda 
kendin yap etiğine de bir rol model sundu. Hiçbir 
yayıncı Hayat Oyununu Nasıl Oynarsınız? maka-
lesini kabul etmediği için Shinn, kitabını kendisi 
yayımladı. Bu kitap, son yüz yılın pratik metafi-
ziğinin en popüler eserlerinden biri hâline geldi 
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ve bugün geniş kitleler tarafından okunmaktadır. 
1928’de yayımlanan bir sonraki kitabı Your Word 
is Wand’dır (Kelimelerin Sihirli Değneğin) ve bu 
kitap da okuyucu üzerinde aynı etkileri yapmıştır. 
Adını taşıyan son kitap olan The Power of the Spo-
ken Word (Kelimenin Gücü) ölümünden dört yıl 
sonra 1944’te ortaya çıktı.

Başarının Gizli Kapısı, Kutsal Kitabı başlıca 
referans noktası olarak kullanır. Bu, ‘yeni düşün-
ce’ geleneğinin temel bir yönü olmuştur. Shinn ve 
çağdaşları, kutsal yazıları bireysel gelişim ve kişi-
sel mükemmelliğin psikolojik bir planı olarak yo-
rumladılar. Bunlar gerçekleşirken Shinn, pozitif 
zihin geleneğindeki en güçlü ve çeşitli yazarlardan 
bazılarını -her ikisi de Shinn’in ifadesini çalışma-
larında kullanan mistik yazar Neville Goddard ve 
çok satan yazarlardan Norman Vincent Peale da 
dahil olmak üzere- etkiledi. Shinn -yazar yayıncı 
Louise Hay ve Martin Luther King Jr.’ın en bü-
yük kızı Yolanda King de dahil olmak üzere- ken-
di neslimizin manevi düşünürleri üzerinde de bir 
etki sahibiydi. 

Shinn’in çağdaşı Emmet Fox, onu şöyle övü-
yordu; “Shinn’in başarısının sırlarından biri hep 
kendi olmasıydı; konuşma dili, samimiyeti ve 
mizah anlayışı özgündü. Hiçbir zaman edebi, 
geleneksel ya da etkileyici olmayı istemedi. Bu 
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nedenle, manevi mesajları muhafazakâr bir şekil-
de almak istemeyen, düşünen ve okumaya istekli 
olan kişilere hitap etti…” 

Fox’un övgüsünden alıntı yapıyorum; “Bence 
Shinn’in kitaplarında -mesajı daha ‘değerli form-
lar’ aracılığıyla alamamış arayışçılar olduğuna dair 
notunda- gizli bir iltifat ya da örtülü bir küçüm-
seme gibi bir şey var. Manevi ve entelektüel kültü-
rümüzle (ve bunun bir parçası olmak isteyenlerin 
birçoğuyla) ilgili olan sorun, basit fikirler ve yön-
temlerle ilgili şüphesidir.”

Shinn’in, Tanrı’nın kanallarına inanma gü-
cünü yerleştirmek ve gerekli olanın gelişini du-
yurmak konusundaki ‘konuşma’ tekniğinin işe 
yarayıp yaramayacağı bilinmiyor. İşe yarıyorsa ve 
büyük ölçüde, okuyucuları kendi uygulamalarını 
bulmaya teşvik ediyorsa, Fox’un anlatmak istediği 
daha ‘onurlu’ çalışmalara duyulan ihtiyaç nerede-
dir? Hiçbir zaman utanmamalı veya bir fikrimiz-
den vazgeçmemeliyiz çünkü bu basittir. Dinî veya 
ahlakî bir ilkenin tek gerçek testi onun etkinliği-
dir. Bu yüzden Shinn, bugün Fox ve birçok çağ-
daşından çok daha fazla okunuyor olabilir.

Shinn’in doğal ve pratik ifadesi pek çok fark-
lı arayıcıya ve metafizikle ilgili temsilcilere ilham 
verdi. Böylece ‘yeni düşünce’ye popüler bir form 



11

kazandırdı: Cesaretlendirme, deney, cüret ve sı-
nırsız olasılık. Şu an sadeleştirilmiş klasikler kü-
tüphanemizde, Shinn’in hayatının son kitabı olan 
bu eserde, bize kadının kendisiyle ilgili bir şeyler 
aktaran bir vasiyet bıraktı.

- Mitch Horowitz
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BÖLÜM BİR

Başarının Gizli Kapısı

“Halk bağırmaya başladı, kâhinler de boru-
larını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha 
yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. 
Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente gir-
di. Böylece kenti ele geçirdiler.”

- JOSHUA 6:20

Başarılı bir adama her zaman şu soru soru-
lur: Başarınızın sırrı nedir? İnsanlar asla 
başarısız bir adama, “Başarısızlığının sırrı 

nedir?” diye sormaz. Bunu anlaması son derece 
kolaydır, bu yüzden böyle bir soru sorma ihtiyacı 
duymazlar.

İnsanlar başarıya giden gizli kapıyı nasıl aça-
caklarını bilmek ister. Başarı her insan için geçer-
lidir ama bir kapının veya duvarın arkasında gibi 




